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1.1. Antecedents i justificació del projecte  

Els municipis de Sóller i Fornalutx estan situats en una vall que ha estat 

històricament coneguda com «la Vall dels tarongers» degut el gran llegat que ha deixat 

el cultiu d’aquest cítric en els darrers dos segles.  

L’etiqueta de «Vall dels tarongers» és fruit de l’èxit del cultiu de tarongers que es va dur 

a terme durant el segle XIX. En aquest segle, l’Arxiduc (1959)1 comenta que la Vall era 

un dels punts més importants d’exportació de taronja cap a la Península i alguns països 

europeus com França.  

La taronja es convertí en la principal font d’ingressos de la majoria dels sollerics i, per 

tant, és pot considerar que durant el segle XIX va ser el motor econòmic de la Vall.  

No obstant això, l’aparició d’una malaltia estroncaria aquest mercat. La que avui en dia 

coneixem com Phytophthora spp. i,  Rullan (1896)2 la descriu com «El mal reinante», 

donar lloc a una època de decadència d’aquest sector agrícola. A partir d’aquest moment, 

el sector dels cítrics solleric té el seu punt d’inflexió negatiu. Les produccions, arran de 

l’aparició de la malaltia, varen disminuir prop d’un 70% i mai s’han vist recuperades a 

registres anteriors a la Phytophthora spp. De fet, l’Arxiduc ho justifica aportant les 

estadístiques de les exportacions de taronja abans i després de l’aparició de la malaltia i 

es pot veure la immensa disminució de producció.  

Quetgles (2018)3 explica que aquesta forta decadència va venir acompanyada d’altres 

factor que farien irreversible la recuperació d’aquest sector. En primer lloc, després dels 

estralls causats per la malaltia, molts de pagesos sollerics es traslladen a Alzira, València. 

Des d’aquell indret, el cultiu tenia uns costos de producció menors i les vies d’exportació 

eren més senzilles. En segon lloc, els conflictes bèl·lics mundials i estatals del segle XX 

(la Primera Guerra Mundial, Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial) i totes 

les seves conseqüències posaren també traves a la rehabilitació d’aquest mercat (entre 

d’altres motius, per les dificultats d’exportació). Finalment, a mitjan segle XX el boom 

                                                

1 Archiduque Luis Salvador (1959). Mallorca agrícola. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado (José 

Sureda Blanes, trad.). Palma de Mallorca, España: Imprenta Mòssen Alcover. 
2 Rullan, J. (1875) Historia general de Sóller, en sus relaciones con la general de Mallorca. Palma, España: Imprenta 

de Felipe Guasp Y Vicens.  
3 A. Quetgles, comunicación personal, 16 d’abril 2018 
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turístic farà que la majoria de pagesos acabin d’abandonar el sector agrícola per dedicar-

se al de serveis. 

Tot i que el cultiu d’aquest cítric, com hem vist, es troba en una situació complicada, el 

llegat que ens han deixat els anys d’èxit és enorme. No només ens referim a un patrimoni 

pròpiament agrícola, sinó també al que representen aquests horts de tarongers com a 

patrimoni material i sobretot cultural per a la societat de la Vall.   

Concretament pel que fa al patrimoni agrari d’aquest cultiu, hem heretat diferents 

varietats que es poden considerar locals. Aquestes varietats conformen un riquesa 

genètica molt important. Arran de la situació del sector, aquestes varietats estan en 

continu recés degut a la seva substitució per altres més reconegudes a nivell internacional.  

Malauradament, Sóller no pot competir amb altres indrets del món donada la seva 

geografia i la condició illenca que eleven els costos de producció. És per això que si es 

vol mantenir aquest cultiu s’haurà de fer a partir de la diferenciació de la resta: oferint la 

particularitat i exclusivitat de les varietats locals d’aquesta zona que tenen interès per la 

seva qualitat.  

L’objectiu d’aquest projecte s’emmarca dins d’un conjunt d’iniciatives encaminades a 

millorar la comercialització i demostrar la diferenciació del sector citrícola de Sóller i 

Fornalutx i així, conservar aquest patrimoni genètic i cultural tan important per la 

comarca.  

El conjunt d’iniciatives té el seu inici l’any 2016 on es va crear un grup cooperatiu que 

està integrat per diferents empreses i entitats del sector: Cooperativa agrícola de Sóller, 

Agroilla, Fet a Sóller i Estel Nou. L’objectiu d’aquest grup cooperatiu és l’obtenció d’una 

IGP o DOP per tal de tenir un tret diferenciador i poder garantir l’origen dels fruits. A 

més, aquest objectiu principal es veu recolzat per altres iniciatives comentades a 

continuació: 

 - Rejoveniment de les plantacions: l’any 2017 és varen sembrar a la Vall més de 

1.500 tarongers. L’any 2018 s’ha seguit la mateixa tendència i s’han sembrat 1.300 

tarongers nous. L’objectiu de l’any 2019 és la sembra de 1.500 tarongers a través de la 

Cooperativa Agrícola de Sóller.  

 - Obtenció de material vegetal certificat de la varietat de taronja Canoneta.  
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 - Obtenció de material vegetal certificat de la varietat de taronja Peret. 

 - Caracterització qualitativa/organolèptica de les varietats més cultivades a la 

Vall: Valencia Late, Canoneta i Peret. 

 - Innovacions en el procés de transformació de la fruita.  

 - Avaluació del comportament de Citrus sinensis var. Canoneta sobre diferents 

portaempelts (Citrange carrizo, Citrus macrophylla, Forner alcaide nº5, Citrus x 

aurantium (control) i Citrus volkameriana). Avui en dia només es coneix el 

comportament de la varietat Canoneta sobre el patró taronger amarg. Crespí (2018)4 

explica que per tal d’avaluar els diferents comportaments de cada un dels portaempelts 

presents a l’assaig es tindran en compte diferents paràmetres qualitatius i quantitatius 

(productivitat, afinitat de la combinació varietat-portaempelt, comportament enfront 

plagues i malalties, sensibilitat a l’estrès hídric i/o nutricional i, qualitat del fruit). El 

seguiment es durà a terme durant un mínim de tres campanyes des de l’entrada en 

producció.  

Per tant, l’objectiu d’aquest projecte ve emmarcat dins del conjunt d’iniciatives 

proposades pel grup cooperatiu: 

- Es vol dur a terme la caracterització  morfològica i agronòmica de les dues 

varietats locals, Canoneta i Peret, comparant-la a una varietat estàndard com la Valencia 

Late. Aquesta caracterització podrà servir per una futura inscripció de la varietat Peret (la 

Canoneta ja està inscrita) dins del Registre Nacional de Varietats Comercials  i per tant, 

poder tenir accés a material vegetal certificat. Per altra banda, també es podran incloure 

dins del Registre de Varietats Locals obtenint així un incentiu més pel seu consum.  

- Una altra via d’actuació que es vol dur a terme a aquest projecte és la disminució 

de la incidència de «creasing» o clareta que trobam sobre la varietat Canoneta. La clareta 

és una fisiopatia que devalua l’aspecte comercial i que pot ocasionar problemes de maneig 

post-collita. Es volen comparar diferents tractaments nutricionals i/o hormonals per tal de 

veure quin és el que dona més bons resultats.  

                                                
4 L. Crespí, comunicación personal, 12 de maig del 2018. 
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1.2. Aspectes generals del cultiu del taronger 

1.2.1. Origen i expansió dels cítrics 

L’origen dels cítrics es situa a Àsia oriental, entre la Xina meridional, Indoxina, Tailàndia, 

Malàisia i Indonèsia.  

El primer document escrit que fa referència als cítrics procedeix pertany el Llibre de la 

Història del segle V abans de Crist procedent de Xina. Aquest explica que l’emperador 

Ta-Yu (segle XXVIII a.C) inclou entre els seus imposts d’entrega dos tipus de taronges. 

Aquest fet indica el valor que s’atribuïa a aquestes espècies.  

Així hi tot, és molt complex l’origen del cítrics ja que es creu que no és únic. A més, la 

seva expansió tampoc es gaire clara encara que és creu que va lligada a esdeveniments 

històrics com confrontacions bèl·liques.  

El segle XII és coneguda l’existència dels cítrics a Espanya, encara que no es descarta la 

possibilitat de la seva existència abans degut a que a Itàlia hi ha referències més antigues. 

Per aquest motiu, es creu en la possibilitat, que les Illes Balears durant el segle V ja tenien 

alguns cítrics i fou la porta d’entrada a la Península Ibèrica.  

En quan a les espècies més conegudes, el taronger amarg i el llimoner arribaren a territori 

espanyol durant l’etapa musulmana a la Península, concretament els segle XI. El taronger 

dolç (Citrus sinensis (L.) Obs.) no es coneix com va arribar ja que no existeix cap 

document anterior al segle XVI que en faci referència. El mandarí (Citrus reticulata 

Blanco) es va introduir el 1845 a través de la Sociedad Econòmica de Amigos del País 

que va dur a terme diferents empelts a València. Finalment, l’aranja ( Citrus paradisi 

Macf.) va ser introduïda a través de la Estación Naranjera de Levante l’any 1910 des dels 

Estats Units amb la varietat “Mash”.  

Zaragoza, S. (1993)5, com ho cita Agustí (2003)6, va resumir els coneixements de 

l’origen, difusió i presència dels cítrics a Espanya.  

                                                
5 Zaragoza, S. (1993). Pasado y presente de la citricultura española. Valencia, España: Generalitat Valenciana, Serie 

Div. Téc. nº8,  
6 Agustí, M. (2003).  Citricultura (2ª Edición). Madrid: Ediciones Mundi-Premsa. 
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1.2.2. Descripció botànica 

1.2.2.1. Taxonomia 

Les espècies amb interès comercial des cítrics es troben dins de la subfamília 

Aurantioideas on podem trobar la seva classificació taxonòmica a la Taula 1.  

Divisió Embriophyta Siphonogama 
Subdivisió Angiospermae 

Classe Dicotyledonae 
Subclasse Rosidae 

Superordre Rutanae 
Ordre Rutales 

Família Rutaceas 
Subfamília Aurantioideas 

Taula 1 - Classificació botànica dels cítrics (Font: Swigle (1967)). 

D’acord amb Zaragoza et al. (2011)7, actualment no hi ha una acord total sobre la 

taxonomia dels cítrics. Mentre que Swingle (1967) considera 16 espècies, la de Tanaka 

(1977) en considera fins a 162. La més utilitzada és la de Swingle ja que s’ajusta més a la 

realitat, però és insuficient per explicar i s’ha de recórrer a la de Tanaka ja que és molt 

més minuciosa taxonòmicament. En el  nostra cas acceptam la descripció de Swingle ja 

que és la més important.  

D’acord amb Agustí (2003), que recull la taxonomia de la la subfamília Aurantioideas, 

hi trobam 6 gèneres, els quals en podem destacar 3 degut a la seva importància.  

 - Fortunella: coneguts com a kumquat. Inclou 4 espècies de petits arbres o arbusts 

que produeixen fruits de mida petita de forma arrodonida o ovalada on la seva pell és 

dolça i comestible.  

 - Poncirus: inclou una única espècie P.trifoliata (L.) Raf. Aquesta, es utilitzada 

avui en dia com a porta empelts. 

 - Citrus: és el gènere més important des del punt de vista agronòmic ja que el seu 

cultiu comporta la producció cítrics. Es coneixen 16 espècies on es poden destacar les 

següents: C.aurantium L. que és el taronger amarg; C. limon (L.) Burm. que és el 

                                                
7 Zaragoza, S., Pina, J.A., Forner, M.A., Navarro, L., Medina, A., Soler, G., Chomé, P.M. (2011). Las variedades de 

cítricos. El material vegetal y el registro de variedades comerciales de España. Madrid, España: Ministerio de medio 

ambiente y medio rural y marino. 
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llimoner; C.paradisis Macf. que és l’aranger; C. reticulada Blanco que és el mandariner 

i, C. sinensis (L.) Obs. que és el taronger dolç.  

1.2.2.2. Principals varietats de cítrics cultivades 

Soler Aznar, J. (1999)8, Amoros, M. (1989)9 i Zaragoza et al. (2011) resumeixen les 

principals varietats de cítrics que tenen una certa importància dins del sector.  

 

                                                
8 Soler Aznar, J. (1999). Reconocimiento de variedades de cítricos en campo. València, España: Generalitat 
Valenciana. Sèrie Divulgació Tècnica nº43.  
9 Amoros Castañer, M. (1989).  Agrios. Lleida, Espanya: Dialgro S.A. 

Citrus sinensis 
(L.) Obs. 

TARONGER

Grup 
Navel

Navelina
Washington 

navel
Navelate

Grup
Blanques

Valencia Late

Salustiana

Canoneta

Peret

Sanguines

Doblefina

Entrefina

Sanguinelli

Citrus reticulata Blanco
MANDARINA

Mandarí Satsuma
Owari 

Clausellina

Mandarí Clementí

Marisol

Fina

Clemenules

Oronules

Figura 1 - Principals varietats de Citrus sinensis (L.) Obs. (Elaboració pròpia). 

Figura 2 - Principals varietats de Citrus reticulata Blanco (Elaboració pròpia). 
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1.2.3. Exigències del cultiu 

Agustí (2003) resumeix les exigències del cultiu de cítrics. 

1.2.3.1. Exigències edàfiques 

Els cítrics poden créixer amb condicions edàfiques molt diferents però no s’adapten per 

igual a totes elles ja que en condicions menys favorables, es veuran influenciades la 

producció i el desenvolupament vegetal.  

Citrus limon 
(L.) Burm

LLIMONER

Fino

Verna

Eureka

Citrus paradisi  
Macf.

ARANJA

Marsh

Redblush

Star ruby

LLIMES
Dolces

Àcides

Citrus aurantium L.
Llima Tahití

Citrus aurantifolia (Christm.) 
Swing

Llima mexicana

HIBRIDS

Híbrids de 
Mandarines Mandarina Fortune

Tangors Ortanique

Tangelos

Mineola

Orlando

Altres híbrids Citranges

Figura 3 - Principals varietats de paradisi Macf. (Elaboració pròpia). 

Figura 4 - Principals varietats de Citrus limon (L.) Burm 
(Elaboració pròpia). 

Figura 5 - Principals varietats de llimes (Elaboració pròpia). 

Figura 6 - Principals varietats de híbrids (Elaboració pròpia). 



  

   

 
17 

En quan a la composició del sòl, els més adequats són aquells que tenen una proporció 

equitativa d’elements grollers i d’elements fins així adoptant característiques dels dos 

tipus d’elements:  una bona retenció d’aigua, bona permeabilitat i un bon drenatge.  

La profunditat del sòl és un paràmetre a tenir en compte ja que ha de permetre el 

desenvolupament de les arrels en zones profundes.  

Les característiques físiques són més importants que no les característiques químiques ja 

que, aquestes darreres, es poden modificar amb una bona fertilització. Agustí (2003) en 

destaca: “Per aquest motiu un sòl de baixa fertilitat però amb adequades característiques 

físiques, en particular un bon drenatge, sigui preferible a un sòl molt fèrtil però en 

deficient amb les seves característiques físiques” (p 94). 

Per altra banda, la matèria orgànica en el sòl afecta a l’estructura del sòl, millorant les 

propietats físiques i, indirectament, l’aeració i les relacions hídriques. S’ha de destacar 

que nivells molts alts de matèria orgànica poden donar problemes d’excés de nitrogen 

derivant a problemes de qualitat de fruit.  

La quantitat de sals és un paràmetre que s’ha de tenir en compte degut a que els cítrics 

són sensibles a les concentracions elevades d’aquestes provocant una reducció del 

creixement. En canvi, el pH del sòl no és un factor tan important degut a que són capaços 

a desenvolupar-se dins d’un rang ampli.  

Determinacions analítiques Nivell normal 
Reacció pH 6,6 -7,5 

CO3Ca total (%) 11-20 
CO3Ca activa (%) 5-9 

CE (dS/m) 0,41 – 0,7 
N total (%) 0,13 – 0,18 
Relació C/N 8,1 -10,0 

C.C.C. (meq/100g) 11 – 20 
Ca (%) 46 -75 
Mg (%) 11 – 20 
K (%) 5 – 8 
Na (%) 3 - 9 

Relació Ca/Mg 4 – 6 
Relació K/Mg 0,16 – 0,35 

Taula 2 - Nivell adequat dels valors d'un anàlisis de sòl per a cítrics. (Font: Legaz et al., 1995). 

1.2.3.2. Exigències climàtiques 

 - Latitud i altitud: el cultiu de cítrics es desenvolupa entre els 20 – 40º de latitud 

en els dos hemisferis. En aquesta zona la temperatura es modulada per l’acció dels vents 
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marins. La latitud afecta a la qualitat de fruita ja sigui en paràmetres de coloració de fruit 

com altres aspectes.  

Per altra banda, l’altitud és un factor limitant del cultiu però que depèn de la latitud. Així 

doncs, en zones pròximes els tròpics es poden trobar plantacions fins a 1500 metres, 

mentre que a regions subtropicals les podem trobar com a màxim els 500-600 metres. 

L’altitud afavoreix a les coloracions més intenses, maduracions més tardanes i pell del 

fruit més resistent.  

 - La temperatura: és probablement la variable climàtica amb més influència al 

cultiu de cítrics. Les temperatures idònies es situen el voltant dels 25-30ºC.  

En les zones subtropicals les temperatures, entre d’altres factors, influeixen en el ritme 

de desenvolupament que ver mercat per les estacions. En aquestes zones trobam un 

període de repòs quasi absolut durant l’hivern que després dona lloc a un única floració i 

una única època de producció. En canvi, en zones tropicals no hi ha variacions de 

temperatures tan significatives i no es du a terme cap repòs hivernal provocant diverses 

floracions de poca consideració durant tot l’any traduint-se així a una producció elevada 

el llarg de l’any.  

 - Humitat relativa: normalment s’adapten a diferents valors d’humitats encara que 

poden influir en processos com puguin ser el quallat i la qualitat del fruit (Pixat, 

“bufado”, wàter-spot,...).  

 - Pluja: les necessitats anuals es situen entre els 700 – 1200mm. En la majoria dels 

casos es pot substituir la pluja pel reg encara que està demostrat que en anys plujosos les 

collites i la qualitat d’aquesta són millors.  

Per altra banda, en zones tropicals, l’estrès hídric és molt important ja que és un factor 

inductor a la floració. Altres processos que poden veure’s afectats per la pluja són el 

desenvolupament del fruit, l’acidesa, el contingut de sòlids saturats,...  

S’ha de destacar que hi ha tres aspectes que poden ser negatiu de les pluges: si és en forma 

de calabruix pot danyar els fruits i l’arbre; les pluges abundants poden entollar el sòl i,  

les pluges prolongades després del canvi de color poden provocar fisiopaties com el 

water-spot o el pixat.  



  

   

 
19 

 - Vent: és el factor abiòtic més important el qual pot produir lesions a la pell dels 

fruits degut a fregaments amb altres branques. Són importants els vents calents i secs 

(provoquen deshidratacions), el vents freds i secs i, els vents salins humits (venen 

carregats de sals i provoquen danys en fulles per deshidratació).  

1.2.4. Plagues, malalties, virus i fisiopaties  

En el següents aparts es fa una menció de les plagues, malalties, virus i fisiopaties que 

comporten més importància en el cultiu del taronger. García Marí, F. (2012)10 explica les 

plagues amb major importància a nivell nacional.  

A la taula següent hi trobam les plagues més importants en el cultius de cítrics a l’estat 

espanyol. Aquesta taula ha estat adaptada de les predecessores anteriors de Franco et al. 

(2006) y Tena-Marí (2010) tal i com ho cita García Marí, F. (2012) . Cada plaga s’ha 

qualificat amb els valors de 1 (sense importància), 2 (plaga ocasional) i 3 (plaga 

important). 

Principals plagues de cítrics a Espanya 
Grup Nom Comú Nom científic Observacions Importància 

Àcars 

Àcar vermell Panonychus 
citri  2 

Aranya roja Tetranychus 
urticae Clementina 3 

Àcar vermell 
de les gemmes Aceria sheldoni Llimoner 2 

Diaspídids 

Poll roig de 
Califòrnia 

Aonidiella 
aurantii - 3 

Poll gris Parlatoria 
pergandii - 2 

Serpeta grossa Lepidosaphes 
beckii - 1 

Poll blanc Aspidiotus nerii Llimoner 2 
Altres 

cochinetes Cotonet Planococcus 
citrí Taronger 2 

Pulgons 

Pugó negre del 
cotó Aphis gossypii - 2 

Pugó verd dels 
cítrics 

Aphis 
spiraecola Plantons 3 

Mosques 
blanques 

Mosca blanca 
cotonosa 

Aleurothrixus 
floccosus - 1 

                                                
10 Garcia – Marí, F. (2012).  Plagas de los cítricos. Gestión integrada en paises de clima mediterráneo. Valencia: M.V. 
Phytoma – España, S.L. (PHYTOMA – España). 
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Lepidòpters 

Minador de les 
fulles 

Phyllocnistis 
citrella Plantons 3 

Arna de les 
fulles Prays citrí Llimoner 3 

Dípters Mosca de la 
fruita 

Ceratitis 
capitata 

Varietats 
primerenques 3 

Taula 3 - Principals plagues de cítrics a Espanya (Font: Garcia-Marí (2012)). 

A la taula anterior s’han resumit les espècies d’artròpodes que són plagues d’especial 

importància a nivell espanyol. Tot hi això, podem trobar altres artròpodes que no els a 

trobam a la nostra regió però que, a la zona on es troben, estan considerades plagues 

importants. Entre les més importants es poden destacar: diverses espècies de tefrítids o 

mosques de les fruites present a Sud-Amèrica, Àfrica o Àsia; espècies de trips del gènere 

Scirtothrips spp com són Scirtothryps citrí (Moulton) de Califòrnia, Scirtothryps aurantii  

Faure de Sudàfrica  o Scirtothryps dorsalis Hood de Asia; les dos espècies de psiles 

Diaphorina citrí Kuwayama i Trioza erytreae (Del Guercio) que són vectors de la 

malaltia HLB (Huanglongbing).  

Les noves plagues que són una amenaça pel sector són Delotococcus aberiae i 
Chaetanaphothrips orchidii (Trip de l’orquidea).  
 

Per altra banda, Agustí (2003) resumeix les principals malalties, virus i fisiopaties.  

 

La malaltia criptogàmica més important és la Phytophthora spp. no només pel danys 

causants, sinó també per la seva extensió. Per altra banda, la malaltia “seca de les 

Malalties més importants dels cítrics 

Grup Nom comú de la 
malaltia Provocada per 

Criptogàmiques 

Podridura del coll / 
Aiguat Phytophthora spp 

Negreta Capnodium citrí (B. & Desm.) 
Alternaria Alternaria alternata 

Seca de branques 
Colletotrichum gloesporioides Penz, 

Phomopsis citrí Faw i Diplodia 
natalensis P.Evans 

Taca i caiguda de fulles Amycosphaerella africana  

Bactèries 

Clorosis variegada dels 
cítrics (CVC) 

Provocada per la bactèria Xylella 
fastidiosa 

“Huanglongbing” 
(HLB) 

Malaltia provocada per Candidatus 
liberobacter africanus 

Taula 4 - Malalties més importants dels cítrics (Elaboració pròpia). 
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branques” el fong que es sol trobar en més freqüència és el Colletotrichum gloesporioides 

Penz.   

Les malalties criptogàmiques que són una amenaça pel sector citrícola estan provocades 

pels fongs Phyllosticta citricarpa i Plenodomus tracheiphilus.  

Les malalties bacterianes són les que tenen més importància a nivell econòmic encara 

que, actualment, no s’hagin identificat a territori espanyol. Cal destacar que si que s’ha 

trobat la bactèria Xylella fastidiosa al territori espanyol però que no s’ha identificat cap 

focus als cítrics. Tot i això, és una amenaça igual que HLB, ja que tenim el vector però 

no la malaltia.  

En quan el virus que afecten més el cítrics, el més important és el Virus de la Tristesa 

(CTV). Altres virus que es poden destacar són els que trobam a les varietat objecte 

d’estudi: la psoriasis que provoca descamacions de l’escorça de l’arbre en tarongers i 

arangers i, la Impietratura que es caracteritza per la formació de bosses de goma a l’albedo 

del fruit que tenen un aspecte exterior verd-marronós. 

Finalment, les fisiopaties més importants que podem trobar als cítrics són: 

 - “Rajado” o Splitting és un desordre fisiològic que comporta el trencament de la 

pell del fruit. Les causes no són gaire conegudes encara que es relacionen amb alteracions 

climàtiques, desordres nutricionals i dèficits hídrics estacionals. Normalment es creu que 

la polpa creix a un ritme més elevat que no la pell i per això es produeix el seu trencament. 

Es sol produir en fruits que tenen la pell molt fina.  

 - “Clareta” o Creasing és un altra desordre fisiològic que és produeix a l’albedo 

del fruit on es produeixen esquerdes o trencaments d’aquest teixit. Aquest desordre 

fisiològic produeix danys estètics i la manipulació del fruit és més delicada. El seu origen 

pareix a ser que es trobam en un conjunt de causes: situació del fruit a l’arbre, condicions 

climàtiques i del sòl, períodes de sequera, fluctuacions d’humitats, produccions 

elevades,... 

 - Bufat del fruit és una alteració fisiològica que produeix la separació entre la pell 

i la polpa. Les mandarines són el conjunt més afectats, especialment les Satsumes. Pareix 

a ser que té un origen molt paregut al creasing i que evoluciona diferent a les darreres 

etapes de maduració del fruit.  
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1.3. Estadístiques del cultiu del taronger 

1.3.1. Estadístiques a nivell mundial 

Les estadístiques a nivell mundial es troben recollides a FAO (2017)11 La producció de 

cítrics a nivell mundial es troba sobre es troba sobre les 124.246.000 tones. A la Figura 

7 es poden observar els principals productors de cítrics on se’n destaca la Xina que quasi 

doble la producció de Brasil que n’és el segon. Espanya és el quint productor de cítrics a 

nivell mundial comportant 6.882 mil tones l’any 2016. Per altra banda, a la Figura 8 

trobam els màxim productors de taronges on segueix la mateixa tendència anterior.  

 

Figura 7 - Països majors productors de cítrics (Font: FAO ). 

 

Figura 8 - Principals països productors de taronges (Font: FAO) 

                                                
11 FAO (2017). Citrus Fruit – Fresh and Processed Satadistical Bulletin 2016. Roma, Italia. 

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

Xina Brasil Índia USA Espanya Mèxic Egipte

32.705,0

16.555,4

9.755,8 7.829,0
6.882,0 6.634,0 4.930,4

PRINCIPALS	PAÏSOS	PRODUCTORS	DE	CÍTRICS	
(MIL	TONES)

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

Brasil Xina Índia USA Espanya Egipte Mèxic

14.350,0

7.000,0 6.850,2 5.371,0

3.641,4 3.610,4 3.535,0

PRINCIPALS	PAÏSOS	PRODUCTORS	DE	
TARONGES	(MIL	TONES)



  

   

 
23 

De les gràfiques anteriors es pot deduir que, més de la meitat de producció de cítrics, és 

de taronja. Per tant, es pot considerar que la taronja és el cítric més cultivat a nivell 

mundial.  

1.3.2. Estadístiques a nivell nacional 

Les estadístiques a nivell nacional estan extretes del butlletí de l’any 2016 (MAPAMA 

2016)12. A nivell nacional la producció  en funció del tipus de cítric ve donada per la 

Figura 9. Com es d’esperar, el taronger dolç és el cítric que té més importància. 

 

Figura 9 - Distribució en quan a producció del tipus de cítric a nivell espanyol de l’any 2016 (Elaboració pròpia). 

Les comunitats autònomes que tenen producció de taronges venen recollides a la Figura 

10. La Comunitat Valenciana i Andalusia comporten el 93,77% de la producció espanyola 

de taronja. Les Illes Balears amb 9,925 tones comporten el 0,27%.  

                                                
12 MAPAMA (2016). Superficies y produccions de cultivos 2016. Recuperat de 
https://www.mapama.gob.es/estadistica/pags/anuario/2017-Avance/CAPITULOS_TOTALES/AE17-C13.pdf 
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Figura 10 - Principals comunitats autònomes productores de taronges (Elaboració pròpia ). 

1.3.3. Estadístiques a nivell autonòmic 

Les estadístiques a nivell de les Balears es recullen del butlletí oficial d’estadístiques 

agràries de l’any 2015 (SEMILLA 2016)13. A les Illes Balears, el taronger és el cítric més 

cultivat. La major part de la producció de cítrics la trobam a l’illa de Mallorca, mentre 

que Eivissa és la segona i Formentera no hi trobam producció.  

Tipus de cítric Producció (Tn) 
Mallorca Menorca Eivissa Formentera 

Taronger 9.516 19 390 - 
Mandariner 1.022 10 125 - 

Llimoner 1.941 - 109 - 
Aranger 38 - 29 - 
Taula 5 - Distribució de la producció de cítrics per illes (Elaboració pròpia). 

1.4. Història i situació actual del cultiu de tarongers a la Vall 

Sóller i el cultiu dels tarongers van lligats des de fa més de 500 anys. Un dels 

primers a donar-ne proves és l’Arxiduc (1959), el qual fa referència a uns escrits datats 

al 1370 que expliquen un procés judicial d’un veí de Sóller que era acusat per haver robat 

un taronger. Aquest escrit és, doncs, un testimoni de l’existència dels horts de tarongers 

a Sóller ja en el segle XIV.  

L’Arxiduc mateix esmenta també que dos cents anys després, el 1572, el Jurat de Sóller 

estableix un impost sobre la venda de cítrics. També Rullàn (1875) explica que en segle 

XVIII, concretament el 1788, es dictaminaren alguns reglaments per tal d’evitar els fraus 

                                                
13 SEMILLA (2016). Estadístiques de l’agricultura, la ramaderia i la pesca. Any 2015. Palma, Espanya: SEMILLA 
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que es duien a terme al Port de Sóller quan la taronja s’exportava. Aquest fet testimonia 

que la comercialització de la taronja ja tenia unes magnituds molt elevades dins de 

l’economia local.  

El cultiu d’aquest cítric anà en augment any rere any. És també l’Arxiduc el primer que 

ofereix dades explícites d’aquesta producció. L’Arxiduc s’interessà per les estadístiques 

territorials del moment (finals del segle XIX): dels 18 pobles mallorquins productors de 

cítrics que compatibilitzaven 7.611.470 quilograms, només Sóller ja en comportava 

6.479.603 quilograms (85,13%). Però si també es té en compte la producció de Fornalutx, 

s’hi sumen 633.577 quilograms, cosa que elevaria el percentatge al 93,45%.  

Per altra banda, les dades d’exportacions segueixen la mateixa tendència: llavors 

Mallorca n’exportava 2.477.004 quilograms, però només la Vall ja n’exportava 2.264.807 

quilograms (91%). 

En observar aquestes estadístiques ens adonam que Sóller i Fornalutx concentraven 

gairebé tota la producció de cítrics de Mallorca.  

Un dels principals motius pel qual el cultiu d’aquest arbres es duia a terme en aquesta 

regió el trobam principalment en la seva orografia i les canalitzacions d’aigua existents  

en aquella època. La Vall de Sóller és un zona tancada que es troba a recer dels vents 

forts, una de les premisses bàsiques pel cultiu del taronger, que no accepta aquest factor 

abiòtic. Una altra premissa bàsica és l’aigua. Sóller ja tenia un privilegiat entramat de 

fonts que conformava un circuït de canalitzacions d’aigua vital per poder dur a terme el 

seu cultiu. Possiblement, això la convertia en una de les poques zones de Mallorca que 

reunia les premisses bàsiques per poder dur a terme el cultiu de cítrics. 

Arribats a aquest punt, s’ha de tenir en consideració el temps que fa que els tarongers es 

cultivaven a la Vall i, en aquest sentit, Rullan i Mir explica que hi ha diferents varietats 

de tarongers considerades “indígenes” de Sóller: taronger franc, taronger de fulles petites 

(conegut avui en dia com a “de fulla menuda”) i el taronger muntaner.  

El primer símptoma de decadència del cultiu de tarongers a Sóller va esdevenir 

l’any 1864, quan aparegué  la “Nova malaltia”, coneguda avui en dia com Phytophthora 

spp. L’Arxiduc també en fa referència aportant unes estadístiques que evidencien la 

baixada en producció en aquell moment: la mitjana de l’exportació entre els anys 1860-
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64 era de 2.314.670 quilograms mentre que en el període de 1868-72 (coincidint amb 

l’inici de la “Nova malaltia”) l’exportació va caure fins els 986.290 quilograms.  

Tanta era la importància de la Vall a mitjan segle XIX que, de fet, el Port de Sóller era el 

principal exportador entre les Balears i València. Les dades que venen recollides a la 

Taula 6 evidencien l’hegemonia que tenia el Port de Sóller l’any 1844, en què exportava 

el 33% de tota la taronja de Balears i la Comunitat Valenciana. Tot i això, amb la 

decadència soferta a finals del segle, arran de la malaltia, l’any 1872 Sóller ja havia 

disminuït la seva producció i, en conseqüència, la seva exportació (1,39%).  

Estadístiques d’exportació de València i Balears 
Zona 1844 % 1872 % 

Benicarló - - 465 0,08 
Burriana 2.916 0,6 1.559.416 27,07 
València 280.269 63,8 3.692.414 64,1 
Cullera 92.680 21,1 221.085 3,83 
Gandia - - 97.899 1,69 
Dènia 62.988 14,3 189.072 3,28 
Jàvea 34 0,7 - - 

Total C. Valenciana 438.887 66,88 5.765.351 98,61 
Sóller 217.326 33,11 81.250 1,39 

Taula 6 - Dades d'exportacions en tones del ports de Vàlencia i Mallorca (Font: Arxiduc (1959)). 

Frasquet Barber (2015)14 també destaca que l’any 1744 ja s’havia plantejat habilitar el 

Port de Sóller per a l’exportació. 

La malaltia d’aquests arbres encetà una època difícil per Sóller i condemnà el seu motor 

econòmic, els cítrics. És per això els majors exportadors de Sóller varen decidir 

translladar-se a Alzira per seguir cultivant. A més, degut a les bones connexions 

marítimes que tenien amb el Sud de França, varen ser moltes les famílies que optaren per 

instal·lar-se en territori gal·lès i obrir també botigues per vendre els cítrics.   

Els exportadores de taronges d’Alzira més importants varen ser sollerics. Aquest fet 

encara avui es pot evidenciar donat que encara podem trobar algunes empreses fundades 

pels seus avantpassats.  

Després de la malaltia dels tarongers, el sector queda molt debilitat. A més, amb la fuita 

de productors cap a Alzira, l’activitat agrària lligada als cítrics és modesta. És a partir 

                                                
14 Frasquet Barber, Miguel (2015). La agricultura en Alzira. Una visión panorámica siglo 1950-2000 (y V). Alzira, 
España: Gráficas San Bernardo S.L.  



  

   

 
27 

d’aquest moment que hi ha diferents intents de tornar a repuntar la producció de cítrics a 

la Vall durant tot el segle XIX però mai arriben a tenir èxit. 

Degut a la falta de dades durant el segle XX, només és poden donar unes hipòtesis 

que ha realitzat l’historiador Antoni Quetgles actual arxiver de l’Ajuntament de Sóller. 

Segons Quetgles, els principals motius pels quals la Vall no té la capacitat de tornar a 

recuperar la productivitat dels cítrics són els següents: 

Per començar, l’emigració cap a França de moltes famílies solleriques provoca un descens 

de la població que es dedicada al cultiu dels tarongers.  

En conseqüència, la Comunitat Valenciana augmenta la seva producció. A més, gaudeix 

d’una exportació molt més senzilla que no Sóller. Des de Valencia hi ha connexions 

directes amb tren fins a França.  

D’altra banda, les colònies franceses del Nord d’Àfrica (Algèria i Marroc) comencen a 

produir cítrics i, per tant, es desvia la compra dels fruits cap a aquestes regions.  

La situació s’agreuja en encetar el segle XX, quan la Primera Guerra Mundial interromp 

els fluxos comercials. Una vegada acabada la Guerra, el comerç es recupera, però França 

posa moltes traves a la importació de productes estrangers per tal de fomentar l’economia 

gal·la. Més encara quan s’esdevé el Crack del 29 i França es converteix encara en un estat 

més proteccionista.  

En el cas concret de Sóller, entre 1931 i 1936 es realitzen tasques de millora en la 

infraestructura del moll del port. En aquest període, queda totalment interrompuda la 

navegació de vaixells dins la badia i, per consegüent, l’exportació de productes. A més, 

en esclatar la Guerra Civil, aquests molls dels Port queden totalment militaritzats fins en 

acabar la Segona Guerra Mundial. 

A partir dels anys 40 s’intenta tornar a recuperar l’exportació, però les condicions 

d’aquesta són molt més precàries. Normalment, els vaixells són molt més petits i, per tant, 

els viatges no resulten tan rendibles. Se sap que en aquest moment hi va haver una 

exportació de mandarines cap a Catalunya.  

A més, la producció de qualsevol producte agrícola es complica durant la postguerra, 

donat que l’estat exerceix un control molt estricte en la producció.  
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És per això que a mitjans anys 40 es du a terme una conversió en l’agricultura local: les 

hortícoles passen a formar part del panorama. La producció es dedica exclusivament per 

a gent de la Vall i alguna part per altres pobles mallorquins.  

Així, durant la meitat del segle XX, Sóller és troba en una situació en què hi ha molts de 

minifundis, però aquests no són tan rendibles com el segle passat. A més, la mecanització 

que es va introduint a la resta d’Espanya, que ajuda a baixar el costos de producció, no es 

pot dur a terme a la Vall deguda la seva orografia. Per tant, els costos de producció són 

més elevats que a la resta de comunitats i no s’hi pot competir en el mercat.   

Tot plegat, juntament amb l’inici del turisme, provoca una desviació del personal cap al 

sector turístic, que esdevé molt més rendible per a la societat.  

Aquesta situació s’ha mantingut fins a dia d’avui, en què trobam encara el sector debilitat. 

Tot i això, de cada vegada més hi ha una conscienciació de la gent per recuperar la 

identitat de la Vall. En aquest sentit, en els darrers anys s’han realitzat sembres de 

tarongers de prop de més de 2.800 individus nous.  

Les produccions que s’assoleixen actualment són molt inferior a les comentades 

anteriorment a la Taula 6. Sense tenir xifres oficials, s’estima una producció que es troba 

prop de les 1.000 tones de taronja. Aquestes xifres són, sols, una sisena part del que es 

produïa fa 150 anys.   

1.5. Problemàtica de les varietats locals 

Una varietat local és aquella que es cultiva fa bastant de temps en una zona geogràfica 

determinada. És una població genètica heterogènia si es compara amb varietats 

comercials (genètica quasi idèntica entre individus). Han estat seleccionades pels 

agricultors locals i després han sofert canvis degut a la seva adaptació a l’ambient on es 

troben. En canvi, varietat tradicional, pot tenir  com origen, una varietat local.  Les 

varietats tradicionals són aquelles que han sofert processos de millora i posterior selecció 

a partir d’una altra varietat que, pot o pot  no ser, una varietat local.    

Les varietats locals  no han estat seleccionades per la seva productivitat sinó per la seva 

qualitat i la seva adaptabilitat a les condicions de cultiu. 

La importància d’aquestes varietats la trobam en la seva heterogeneïtat de gens, és a dir, 

tenen molta variabilitat genètica (germoplasma) que és necessària per a la millora de 

cultius.  
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La problemàtica de les varietats locals la trobam en que tenen una homogeneïtat de cultiu 

inferior a les varietats comercials, és a dir, cada individu té una adaptabilitat el medi i 

unes característiques agronòmiques diferents (encara que són molt paregudes). No 

ofereixen una homogeneïtat de cultiu, la qual facilita la tasca de l’agricultor a l’hora del 

seu maneig. Per això, els agricultors, prefereixen varietats que assegurin una uniformitat 

de maneig. 

Però una de les problemàtiques de la uniformitat és l’erosió genètica d’una espècie. 

L’erosió genètica no és res més que la pèrdua de diversitat genètica. Les varietats amb 

més uniformitat tenen una homogeneïtat de gens més elevada que no les varietats locals.  

L’erosió genètica, segons FAO (1998), té les seves causes amb el pas de les varietats 

locals a les varietats comercials donant peu a la pèrdua de diversitat. Aquesta pèrdua pot 

provocar l’emergència de noves plagues, malalties, susceptibilitat a diferents estressos, 

etc. 

De fet, la situació actual de Sóller i Fornalutx és complicada si ens centrem en aquest 

tema. A finals del segle XIX, Rullan (1875) destaca l’existència de “varietats indígenes” 

de la Vall. En comenta varietats com Repica, taronger de fulles petites, taronger 

muntaner,... i d’altres  

Per tant, les varietat locals aporten una font de gens importantíssima. Aquets gens són 

molt interessants per poder seguir amb la millora de les varietats. 

Un altra problema molt important que tenen les varietats locals es troba en la producció 

de planter.  

Si parlam de les espècies de cítrics la problemàtica és va agreujar amb l’aparició de l’ 

“Agrupación de viveristas de agrios S.A. (AVASA). Segons explica Llàtser (2013)15, 

aquesta agrupació de vivers va aparèixer l’any 1976 amb l’objectiu de sanejar tota la 

planta de cítrics que estàs infectada i, d’aquesta manera, tenir material vegetal en 

perfectes condicions fitosanitàries. La problemàtica va venir donada degut a que només 

es sanejaven les varietats més importants i que es trobaven amb més demanda.  

                                                
15 Llàtser, F. (2013). Viveros de agrios. Espanya: AVASA. 
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En conseqüència a l’aparició de l’associació, no és va poder comercialitzar material 

vegetal de cítrics que no passes en mans d’aquesta. Avui en dia, la situació és la mateixa, 

però AVASA té més de 250 varietats de cítrics que es troben en perfecte estat sanitari, i 

per tant, és poden comercialitzar.  

En aquest sentit, la situació de les varietats locals, és complicat degut a que és molt 

complicat trobar material vegetal sanejat per AVASA.  

1.6. Caracterització d’una accessió de cítrics 

1.6.1. Què és IPGRI? 

L’Institut Internacional de Recursos Fitogenètics (IPGRI) és una organització científica 

autònoma de caràcter internacional que té la missió de realitzar avanços en la conservació 

i utilització de recursos fitogenètics.  

El llistat de Descriptors pels cítrics pretén abastar els components del grup Citreae de la 

família Rutaceae i la subfamília Aurantioidea.  

Les directrius tècniques de la UPOV han estat consultades durant l’elaboració de la llista 

de descriptors amb la finalitat d’adoptar, en tan que sigui possible, un mètode normalitzat.  

En aquest cas, IPGRI promou la recol·lecció de dades damunt 5 tipus de descriptors. Els 

descriptors Passaport, Maneig, Lloc i medi ambient i Caracterització hauran d’estar 

disponibles per a qualsevol accessió; mentre que els descriptors inclosos en la categoria 

d’Avaluació permeten una descripció més detallada. Cal destacar que el nombre de 

descriptors que s’han d’escollir dependrà del cultiu i de la importància que tenguin per la 

descripció d’aquest. IPGRI considera un grup de descriptors com essencials ja que són 

altament discriminants. Per aquest motiu es troben ressaltats al llarg de la llista.  

1.7. El Creasing o clareta a la varietat Canoneta 

La clareta és una fisiopatia que provoca unes depressions a la l’epicarpi del fruit degut a 

que a l’endocarpi intern o albedo hi trobem zones més primes o rompudes coincidint 

aquestes amb les depressions de l’epicarpi. Aquesta fisiopatia sensibilitza el manipulat i 

produeix un danys estètics al fruit.  

Aquest desordre fisiològic està produït per diferents factors i la interacció entre ells: 

situació de l’arbre dins de la parcel·la, condicions climàtiques i de sòl, períodes de 

sequera, fluctuacions d’humitat, produccions elevades, estat nutricional,...  
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Tot i que els símptomes visuals no es manifesten fins al final de la maduració, l’origen 

dels danys, els a trobam en les primeres fases de desenvolupament del fruit. Es creu que, 

no en total seguritat,  es produeix una degradació enzimàtica de la làmina mitjana o una 

incapacitat de la seva síntesis.  

La sensibilitat varietal és evident ja que dins del grup de les Navel, la Navelina i la 

Washington Navel, són molt sensibles; dins del grup de les blanques en destaca la 

Valencia Late i, en el nostra cas, la Canoneta. 

A la figura 11 és pot observar un fruit afectat per clareta. Es poden apreciar les lesions, 

en forma de cruis,  que sofreix l’albedo de la taronja.  

 
Figura 11 - Taronja afectada per clareta (Elaboració pròpia). 
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2. OBJECTIUS 
2.1. Objectiu principal 

L’objectiu principal de projecte ve definit pel grup cooperatiu integrat per diferents 

empreses i entitats del sector: Cooperativa agrícola de Sóller, Agroilla, Fet a Sóller i Estel 

Nou.  

Per tant, l’objectiu principal és reconèixer les característiques diferenciadores que té el 

sector citrícola de la Vall i conseqüentment millorar la seva comercialització. Tot i que el 

grup cooperatiu té marcades diferents vies d’actuació, aquest projecte només es centrarà 

en algunes d’elles que venen definides dins dels objectius secundaris.  

2.2. Objectius secundaris 

  - Descripció morfològica, agronòmica i de qualitat de les varietats 

Canoneta, Peret i Valencia Late dins la Vall de Sóller i Fornalutx.   

  - Realitzar la descripció de la varietat Peret com a punt de partida per una 

futura inscripció dins del Registre Nacional de Varietats. D’aquesta manera és podrà tenir 

accés a material vegetal certificat.  

  - Determinar el tractament nutricional i/o hormonal més adequat per reduir 

l’afecció de clareta o creasing que sofreix la varietat Canoneta a dins de l’ambient de la 

Vall de Sóller i Fornalutx.  
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3. MATERIALS I MÈTODES 
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3.1. Caracterització de les varietats Peret, Canoneta i Valencia Late a la Vall de 
Sóller i Fornalutx 

3.1.1. Característiques de les parcel·les 

3.1.1.1. Localització 

L’assaig de caracterització de les varietats Peret, Canoneta i Valencia Late s’ha dut a 

terme a dues parcel·les diferents. Aquestes dues parcel·les es troben a dues localitats 

diferents però disten 300 metres en si.  

A la parcel·la 979 del polígon 4 de Sóller hi trobam la varietat Canoneta. En canvi, a la 

parcel·la 198 del polígon 1 de Fornalutx hi trobam les varietats Peret i Valencia Late.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Dades meteorològiques 

Les dades meteorològiques s’han extret d’una estació de referència de l’AEMET situada 

a Sóller. Aquesta, està situada concretament a la carretera de Fornalutx prop de la 

Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu. És troba a la finca de Sa Vinyassa, coneguda 

com a Ecovianyassa actualment. L’encarregat, Joan Puigserver, recull les dades des de 

l’any 1973.  

A continuació s’exposen tres climogrames dels anys 2014 al 2016. La tendència és que 

les pluges es concentren entre la tardor-hivern coincidint amb les temperatures més 

Figura 12 - Parcel•les on s'ha duit a terme la caracterització (Font: SIGPAC). 
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fresques de l’any. El període primavera-estiu sol ser més sec i amb temperatures que 

superen els 30ºCa les hores diürnes.  

 

 

Figura 13 - Climograma 2016 (Font: Joan Puigserver). 

3.1.1.3. Característiques edafològiques 
 

ANÀLISIS DE SÒL 

Paràmetre analitzat Parcel·la 198 Parcel·la 979 
Resultat Interpretació Resultat Interpretació 

Matèria orgànica (%) 1,90 Correcte 2,03 Correcte 
Capacitat d’intercanvi 

Catiònic (CIC 
(meq/100g) 

38,39 Molt elevada 25,58 Elevada 

Carbonats (%) 1,81 Sòl no calcari 10,35 Sòl calcari 
Calcària activa (%) 0,87 Baix 2,47 Baix 
pH (en relació 1:2,5) 7,94 Bàsic 8,12 Bàsic 

Conductivitat elèctrica 
(dS/m, 25ºC) 0,1 Sòl no salí 0,15 Sòl no salí 

Nitrogen total (%) 0,14 Mitjà 0,16 Mitjà 

Relació C/N 7,87 Alliberació N 
excessiva 7,36 Alliberació N 

excessiva 
Fòsfor assimilable (P) 

(ppm) 28,33 Alt 37,24 Excessiu 

Potassi intercanviable 
(K) (ppm) 329,00 Alt 412,00 Alt 

Magnesi intercanviable 
(Mg) (meq/100g) 3,25 Excessiu 1,90 Alt 

Calci intercanviable 
(Ca) (meq/100g) 28,04 Excessiu 16,00 Alt 

Sodi intercanviable 
(Na) (meq/100g) 64,00 Molt baix 50,00 Molt baix 
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Percentatge de Sodi 
Intercanviable (PSI) 

(%) 
0,72 Sòl de salinitat 

normal 0,85 Sol de salinitat 
normal 

Relació Ca/Mg 8,63 Normal 8,42 Normal 

Relació K/Mg 0,26 Normal 0,55 Possibles 
carències de Mg 

Taula 7 - Anàlisis de sòl de les parcel·les (Font:IRFAP). 

3.1.1.4. Aigua de reg 

L’aigua de reg en ambdues parcel·les és la mateixa. Prové de la Font Nova situada a la 

parcel·la 198 del polígon 1 de Fornalutx (parcel·la on hi trobam les varietats Peret i 

Valencia Late). Per tant l’efecte de l’aigua de reg sobre el maneig del cultiu és el mateix 

per ambdues parcel·les i les tres varietats. Per a la pressa de mostres per el posterior anàlisi 

s’han adoptat els protocols que recomana seguir la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient i Pesca.   

Paràmetre Valor 
Conductivitat elèctrica (CEa) 319 µS/cm 

pH 8,16 
Clorurs 19,5 +/- (mg/L) 

Nitrats (NO3
-) <5(mg/L) 

Nitrits <0,1(mg/L) 
Sulfats (SO4

2-) 24,1 (mg /L) 
Amoni (NO4

-) <0,1(mg/L) 
Taula 8 - Anàlisi d'aigua de reg (Font: AqualiaLab ) 

3.1.2. Material vegetal 

El material vegetal utilitzat durant l’assaig és el següent: 

 - La varietat Canoneta es troba empeltada sobre peu amarg. Tenen una edat de 38 

anys.   

 - La varietat Valencia Late també es troba empeltada sobre peu amarg. L’edat 

d’aquesta plantació és de 35 anys.  

 - La varietat Peret també es troba empeltada sobre el peu amarg. Tenen una edat 

de 38 anys.  

L’estat nutricional de les diferents varietats ve donat pels diferents anàlisis foliars que es 

varen dur a terme. Cal destacar que la presa de mostra es va a dur a terme seguint el 

protocol que marca la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca.   
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 En aquestes taules hi trobam la interpretació dels resultats dels anàlisis. Per a valorar 

aquesta interpretació s’ha tingut en compte Agustí (2003).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1.3. Labors de cultiu 

3.1.3.1. Reg 

El reg de les parcel·les es du terme mitjançant un tub de degotejadors separats entre sí 

30cm i un caudal nominal de 2,3l/h. La freqüència de reg és de dos dies setmanals, 

dimecres i dissabte, i una durada de 2 i 3 hores respectivament. Per tant s’aporten  6,8l/ 

m2·h.  

3.1.3.2. Fertilització 

La fertilització es du a terme mitjançant les recomanacions de Legaz et al. (1988)16. 

                                                
16 Legaz Paredes, F. y Primo Millo, E. (1988). Normas para la fertilización de los agrios. Valencia, España: 

Generalitat Valenciana, Conselleria d’Agricultura i Pesca.  

Peret 
Element Resultat Interpretació 
Nitrogen 2,23% Deficient 
Fòsfor 0,17% Alt 
Potassi 0,78% Òptim 
Calci 5,87% Alt 

Magnesi 0,16% Baix 
Ferro 91,00 ppm Òptim 

Manganès 9,00 ppm Baix 
Zinc 10,00 ppm Baix 

Valencia Late 
Element Resultat Interpretació 
Nitrogen 2,09 % Deficient 
Fòsfor 0,23 % Excessiu 
Potassi 1,24 % Alt 
Calci 4,58 % Òptim 

Magnesi 0,12 % Deficient 
Ferro 81, 00 ppm Òptim 

Manganès 22,00 ppm Baix 
Zinc 22,00 ppm Baix 

Taula 9 - Anàlisi foliar de la varietat Valencia Late (Font:SEMILLA ) Taula 10 – Anàlisis foliar de la varietat Peret (Font:SEMILLA ) 

Canoneta 
Element Resultat Interpretació 
Nitrogen 2 % Deficient 
Fòsfor 0,16 % Òptim 
Potassi 1,25 % Alt 
Calci 4,57% Òptim 

Magnesi 0,12 % Deficient 
Ferro 64 ppm Òptim 

Manganès 12 ppm Baix 
Zinc 9 ppm Baix 

Taula 11 – Analisi folair de la varietat Canoneta (Font:SEMILLA ) 
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3.1.3.3. Poda 

La poda és realitza cada 2 anys i es tracta d’una poda de manteniment, és a dir, eliminació 

de tanyades (“chupons”) interiors i de branques més velles. L’objectiu és la subtitulació 

de branques amb més edat per a branques joves.  

3.1.3.4. Tractaments fitosanitaris 

Les tractaments fitosanitaris són els mateixos per a cada parcel·la amb la única diferència 

que el moment d’aplicació dependrà de l’estat de maduració dels fruits i, per tant, del dia 

d’aplicació. A la Taula 12 i Taula 13 es poden trobar els tractaments fitosanitaris 

realitzats. 

Tractaments fitosanitaris 2017 
Data Agent Nom comercial Matèria activa (%) 

15 de març Phytophthora spp ALIETTE WG Fosetil-al 80% [WG] P/P 
30 de maig Ceratitis capitata IMIDAN LE Fosmet 20% [EC] P/V 

25 de 
setembre 

Cotxinetes i àcars VOLCK 
MISCIBLE 

Oli de parafina 79% [EC] 
P/V 

Taula 12 - Tractaments fitosanitaris de l'any 2017 (Font: llibre de camp). 

Tractaments fitosanitaris 2018 
Data Agent Nom comercial Matèria activa (%) 
26 de 
març 

Phytophthora spp ALIETTE WG Fosetil-al 80% [WG] P/P 

25 de maig Ceratitis capitata IMIDAN LE Fosmet 20% [EC] P/V 
Taula 13 - Tractaments fitosanitaris de l'any 2018 (Font: llibre de camp). 

Cal destacar que tan l’any 2017 com l’any 2018, la varietat Canoneta no se li ha aplicat 

el tractament contra Ceratitis capitata degut a que la data de recol·lecció és abans de 

l’aparició de la plaga. Per altra banda, el tractament amb oli d’estiu (Volck miscible) de 

l’any 2018 encara no s’ha realitzat. 

3.1.4. Disseny experimental 

El disseny experimental ve marcat pel tipus de descriptors que s’han escollit per fer la 

caracterització: IPGRI.  

Aquesta organització no defineix el nombre mínim d’individus que se’ls hi ha de fer el 

seguiment ni la durada d’aquest. La única referència que fa al respecte es troba en segons 

quin descriptors requereix que la presa de dades s’ha de fer com a mínim a 3 individus 

(arbres) diferents. Tot i no tenir un requeriment exprés i, degut a que hi ha prou material 

vegetal, s’ha decidit mesurar a 10 arbres per a cada varietat. 
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Per altra banda, com ja hem dit abans, tampoc fixe una durada determinada de l’assaig. 

Tot i així, degut a que no tots els descriptors es poden respondre en un mateix estat 

fenològic de la planta, s’ha adoptat com un any natural com a durada de l’assaig.  

A continuació s’observa les Figura 13, Figura 14 i Figura15 on s’explica el marc de 

plantació de cada una de les diferents plantacions i varietats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La varietat Canoneta té un marc de plantació de 5 d’ors amb unes distàncies de 6 metres 

entre fileres i  6  metres entre arbres; els arbres que es troben al mig del quadrat es troben 

a una distància equidistant de 3 metres de les fileres principals.  

Per altra banda, la Valencia Late es troba en un marc de plantació de tresbolillo amb una 

distància entre fileres de 4,5 metres i entre arbres de 5 metres.  

Finalment, la Peret la trobam dins dues marjades diferents. A una marjada és troba un 

marc de plantació a tresbolillo amb una distància entre files de 4,5 metres i entre arbres 

de 5 metres. A l’altra marjada hi trobam una sola fila on els arbres es troben a 5 metres 

entre si.  

Figura 14 - Marc de plantació i 
distribució dels arbres de la varietat 

Canoneta en estudi (Elaboració pròpia). 

Figura 15 - Marc de plantació i distribució dels arbres 
de la varietat Valencia Late en estudi (Elaboració 

pròpia). 

Figura 16 - Marc de plantació i distribució 
dels arbres de la varietat Peret en estudi 

(Elaboració pròpia). 
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3.1.5. Cicle fenològic del taronger 

La fenologia és una ciència que estudia els diferents aspectes que succeeixen en la 

vegetació i fructificació de les espècies de manera periòdica. Les modificacions que duen 

a  terme els vegetals estan lligades al clima i els canvis estacionals que estan sotmeses les 

plantes.  

Segons explica Agustí et al.17, a pesar de la importància d’aquesta ciència dins del món 

agrícola, no hi ha hagut fins a dies d’avui,  una codificació homogènia per descriure els 

diferents estats fenològics de les plantes cultivades i males herbes. Actualment trobam la 

codificació BBCH com la més utilitzada pels experts, així hi tot, n’hi ha d’altres que 

també són utilitzades.  

La codificació BBCH es basa en un codi decimal que identifica el desenvolupament de 

les plantes. Aquest codi està composts per dos dígits; el primer ens indica l’estat principal 

en que es troba la planta i, el segon dígit, ens indica valors ordinals o percentuals de l’estat 

de desenvolupament en que es troba.  

Escala general de codificació BBCH 
Estadi 0 Desenvolupament de les gemmes 
Estadi 1 Desenvolupament de les fulles (tall principal) 
Estadi 2 Desenvolupament dels brots (talls laterals) 
Estadi 3 Creixement longitudinal del tall o desenvolupament dels brots 
Estadi 4 Desenvolupament de les parts aprofitables de les plantes o òrgans 

vegetatius  de propagació 
Estadi 5 Emergència d’inflorescències 
Estadi 6 Floració 
Estadi 7 Desenvolupament del fruit 
Estadi 8 Maduració del fruit o llavors 
Estadi 9 Senescència o comença del repòs hivernal 

Taula 14 - Escala general de codificació BBCH (Elaboració pròpia). 

La taula anterior engloba tots els estadis de desenvolupament que són utilitzats en molts 

de cultius encara que, pels cítrics, aquests estadis es veuen resumits els següents: 

                                                
17 Agustí, M., Zaragoza, S., Bleiholder, H., Buhr, L., Hack, H., Klose, R., i Stauss, R. Codificación BBCH de los 
estadios fenológicos del desarrollo de los agrios (Gen. Citrus). Serie Citricultura nº6.  
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Estadi 0à desenvolupament de les 

gemmes. 

 Estadi 1à desenvolupament de les 

fulles. 

Estadi 3à desenvolupament dels brots. 

Estadi 5à desenvolupament de les flors. 

Estadi 6à floració. 

 Estadi 7à desenvolupament del fruit 

Estadi 8à maduració del fruit 

Estadi 9à Senescència i començ del 

repòs. 

S’ha de destacar que, degut a que la presa de mostres s’ha dut a terme durant dos anys i 

que la meteorologia ha estat totalment diferent, s’ha donat el cas que els  diferents estadis 

s’han donat a moments diferents. En el nostre cas s’ha decidit posar que s’utilitzen el 

estats fenològics de l’any 2017 degut a que va ser un any més habitual a nivell 

meteorològic.  

3.1.6. Aplicació del reglament d’IPGRI sobre les varietats de taronja 
Canoneta, Peret i Valencia late. 

Per a l’aplicació del reglament de l’IPGRI sobre varietats de cítrics s’han seleccionat 

diferents paràmetres de caracterització on podem trobar caràcters de descripció, 

d’avaluació agronòmica i d’avaluació de qualitat. 

Aquests paràmetres venen descrits a l’apartat “4.1. Resultats i discussió de la 

caracterització de les varietats Peret, Canoneta i Valencia Late a la Vall de Sóller i 

Fornalutx”.  

A més, per tal de millorar la interpretació d’aquests paràmetres a continuació s’exposen 

dues taules exemple on s’explica la informació que hi contenen.  
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Figura 17 - Explicació fitxa de paràmetres de caracterització (Elaboració pròpia). 

A la Taula 15 es relaciona la part de la planta a la qual fa referència el paràmetre amb un 

color per tal de millorar la comprensió de les fitxes que definiran els paràmetres de 

caracterització.  

Codi de colors 
Part d’avaluació de la planta Color 

Rizoma  
Fulla  
Flor  
Fruit  
Grells   
Suc  

Polpa  
Llavor  

Taula 15 - Codi de colors (Elaboració pròpia). 

IPRGI, en segons quins casos, regula la presa de mostres. En diverses parts de la planta 

exigeix seguir un protocol. Aquest protocol ve definit en el següents punts:  

 - La presa de mostres de les fulles es dura a terme a partir de 10 fulles plenament 

desenvolupades de 3 arbres diferents. Si la fulla és composta s’agafarà la fulla apical. No 

s’han d’agafar fulles de les tanyades.  

 - En l’apartat de presa de mostres pel fruit en destaca: “totes les observacions 

sobre el fruit s’han de fer en la fase de maduració òptima (relació entre total de sòlids 

solubles i contingut d’àcid del suc). Dades observades en 10 fruits típics per arbre amb 

tres replicacions 
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Les dates de recol·lecció de cada una de les varietats són les següents: 

  * L’any 2017 es va recol·lectar la varietat Canoneta el dia 10 d’abril i les 

altres dues varietats el 3 de maig.  

  * L’any 2018 s’ha recol·lectat la Canoneta el 7 d’abril  i la Valencia Late 

i la Peret el 6 de maig. 

 - En l’apartat de presa de mostres per la llavor en destaca: Llavors plenament 

desenvolupades extretes de 30 fruits madurs (tret que s’especifiqui altra cosa), agafats de 

tres arbres seleccionats a l’atzar en conjunts homogeni. 

Les altres parts de la planta que no s’ha comentat es degut a que IPGRI no en destaca cap 

limitació a l’hora de prendre les mostres.  

Finalment s’han afegit diferents paràmetres per tal de millorar la descripció d’aquestes 

varietats. Aquests paràmetres no estan inclosos dins dels recomanats per IPGRI, però els 

a consideram importants per tal de tenir una caracterització més personalitzada cap a 

aquestes varietats.  

3.1.6. Anàlisis estadístic 

L’anàlisi estadístic s’ha dut a terme mitjançant els programes Microsoft Excel i SPSS 

Stadistics.   
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3.2. Assaig de diferents tractaments foliars pel control de la clareta en la 
varietat Canoneta 

3.2.1. Característiques de les parcel·les 

3.2.1.1. Localització 

L’assaig s’ha dut a terme a quatre finques diferents de Sóller i Fornalutx. A la següent 

taula podem trobar les característiques de localització de les finques en qüestió. 

Finca Municipi Polígon/Parcel·la 
Vicenç Pérez Sóller 2 / 32 

Bartomeu Martí Sóller 4 / 767 
Antoni Marroig Fornalutx 1 / 198 

Can Det Sóller 4 /979 
Taula 16 - Polígon i parcel·la de les finques que es troben en estudi (Font: SIGPAC). 

Per poder observar millor la distribució de les finques es presenta una figura a continuació 

3.2.1.2. Dades meteorològiques 

Les dades meteorològiques que s’han seguit és la mateixa que s’ha descrit anteriorment.  

3.2.1.3. Altres característiques de les parcel·les 

Les característiques edafològiques i de l’aigua de reg no s’han tingut en compte a 

l’experiment. El motiu pel qual s’han obviat aquestes dades és que no són objecte directe 

d’estudi, és a dir, l’experiment que es du a terme és l’observació de diferents tractaments 

nutricionals i/o hormonals.  

3.2.2. Material vegetal 

El material vegetal utilitzat són plantacions compostes per un peu de Citrus aurantium L. 

i la varietat Canoneta. Totes elles tenen una edat de més de 30 anys.  

 Figura 18 - Distribució parcel•les (Font: SIGPAC ) 
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3.2.3. Labors de cultiu 

Les labors de cultiu més importants són les següents: 

 - El reg: és du a terme a totes les finques mitjançant degotejadors.  

 - La fertilització: és duu a terme mitjançant fertirrigació. És segueixen plans de 

fertilització recomanats per Legaz et al. (1988). 

En quan a la poda i els tractaments fitosanitaris són molt pareguts i per tant no són objecte 

de tenir en compte.  

3.2.4. Disseny experimental 

Del disseny experimental  

 - L’experiment s’ha dut a terme a 4 parcel·les diferents on no s’han pogut escollir 

el mateix nombre d’individus degut a que totes tenien dimensions diferents. D’aquesta 

manera, el nombre d’individus ha vingut marcat per la quantitat d’arbres que té cada una 

d’elles. A més, degut a que s’han elegit 5 tractaments diferents (tenint en compte el 

control), s’ha hagut d’elegir un nombre d’arbres que sigui múltiple de 5 (1 arbre per a 

cada tractament) per tal de tenir les mateixes repeticions de cada tractament per parcel·la.  

 - Els tractaments que s’han elegit per a dur a terme l’avaluació estan extrets de 

Gambetta et al., (2002)18, i Monselise et al (1979)19. Així doncs, els tractaments escollits 

són els següents:  

  * Fosfat monoamoni (NH4H2PO4)a una dosis del 2%. 

  * Nitrat potassi (KNO3) a una dosis del 2%. 

  * Àcid gibberèl·lic (AG) a una dosis de 20ppm.  

  * Àcid gibberèl·lic + Fosfat monoamoni (AG + NH4H2PO4) a una dosis de 

20ppm i el 2% respectivament.  

                                                
18 Gambetta, G., Telias, A., Arbiza, H., Espino, M., Franco, J., Rivas, F., & Gravina, A. (2002). “Creasing” en 
naranja “Washington” navel en Uruguay. Incidencia, severidad y control. Agrociencia,  2002, v. 6, no. 2, p. 17-24 
19 Monselise, S.P. 1979. The use of growth regulators in citriculture.A review.Sci. Hort., 11  
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Cal destacar que s’ha de tenir un “tractament” control per tal d’observar la incidència de 

la fisiopatia a cada una de les finques.  

 - Els tractaments es van du a terme mitjançant una carretilla de 100L on 

s’utilitzaven 5 litres de tractament per arbre. Cal destacar que per millorar l’eficàcia, tal i 

com recomanen els diferents fonts, s’ha rebaixat el pH de l’aigua a 5±0,5 amb àcid 

fosfòric. El moment d’aplicació òptim és quan el fruit es troba en les primeres fases de 

creixement(quan té una mida d’un ciuró)   

 - Per a la recollida de mostres s’ha seguit el següent protocol: s’han recollit 20 

fruits per arbre. A més s’han recollit de 4 punts cardinals diferents, a diferents altura i de 

defora i de l’interior de l’arbre. Els fruits han estat recollits a un estat de maduració 

comercial. Cada arbre se li ha assignat un caixa per tal de no mesclar taronges de diferents 

tractaments.  

 - Mètode d’avaluació de la fisiopatia: s’ha dut a terme una avaluació visual post 

collita. S’han diferenciat 4 graus d’afecció diferents: 

  * Grau 1: correspon a una incidència de la clareta del 0% del total de la 

superfície de la taronja.  

  * Grau 2: correspon a una incidència de la clareta entre el 0 i el 25% del 

total de la superfície de la taronja. 

  * Grau 3: correspon a una incidència de la clareta entre el 25 i el 50% del 

total de la superfície de la taronja. 

  * Grau 4: correspon a una incidència de la clareta de més del 50% del total 

de la superfície de la taronja. 

3.2.5. Anàlisis foliars 

Per tal d’analitzar l’estat nutricional de cada plantació es va dur a terme un anàlisis foliar 

el 10 d’octubre del 2017. Aquest anàlisis és una part important a tenir en compte degut a 

que l’estat nutricional pot tenir influència sobre la clareta.  

Tal i com indica el protocol, les mostres foren agafades de la part central de l’arbre a les 

brotacions de primavera no fructíferes.  
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3.2.6. Anàlisis estadístic 

L’anàlisi estadístic s’ha dut a terme mitjançant el programa SPSS.  

  

Anàlisi foliar Vicenç Pérez 
Element Resultat Interpretació 

Nitrogen (%) 2  Deficient 
Fòsfor (%) 0,28 Excessiu 
Potassi (%) 1,49 Excessiu 

Magnesi (%) 0,15 Baix 
Ferro (ppm) 39 Baix 

Manganés (ppm) 29 Òptim 
Zinc (ppm) 19 Baix 

Anàlisi foliar Bartomeu Martí 
Element analitzat Resultat Interpretació 

Nitrogen (%) 2,52 Òptim 
Fòsfor (%) 0,15 Òptim 
Potassi (%) 1,07 Alt 

Magnesi (%) 0,17 Baix 
Ferro (ppm) 49 Baix 

Manganés (ppm) 15 Baix 
Zinc (ppm) 39 Òptim 

Taula 17 - Anàlisi foliar Vicenç Pérez (Font: SEMILLA )  Taula 18 - Anàlisi foliar Bartomeu Martí (Font: SEMILLA) 

Anàlisi foliar Antoni Marroig 
Element analitzat Resultat Interpretació 

Nitrogen (%) 2,12 Deficient 
Fòsfor (%) 0,14 Òptim 
Potassi (%) 0,6 Baix 

Magnesi (%) 0,21 Baix 
Ferro (ppm) 47 Baix 

Manganés (ppm) 12 Baix 
Zinc (ppm) 9 Deficient 

Anàlisi foliar Can Det 
Element analitzat Resultat Interpretació 

Nitrogen (%) 2 Deficient 
Fòsfor (%) 0,16 Òptim 
Potassi (%) 1,25 Alt 

Magnesi (%) 0,12 Deficient 
Ferro (ppm) 64 Òptim 

Manganés (ppm) 12 Baix 
Zinc (ppm) 9 Deficient 

Taula 19 - Anàlisi foliar Antoni Marroig (Font: SEMILLA ) Taula 20 - Anàlisi foliar Can Det (Font: SEMILLA ) 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
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4.1. Caracterització de les varietats Peret, Canoneta i Valencia Late a la Vall de 
Sóller i Fornalutx.  

Els resultats complets de l’apartat de caracterització els a podem trobar a l’Annex I. Tot i 

això, a continuació és comenten els resultats de més importància. 

4.1.1. Caracterització morfomètrica del taronger 

La morfologia de les fulles és diferent per a cada varietat. La Canoneta presenta una fulla 

oval, la Valencia Late té la fulla en forma el·líptica; en canvi, la Peret presenta una fulla 

lanceolada.   

La forma del fruit és pareguda entre les varietats Canoneta i valencia late, mentre que la 

Canoneta té una forma arrodonida i la valencia late esferoide. En canvi, la Peret és 

completament diferent: el·lipsoide.    

4.1.2. Evolució dels diferents estats fenològics 

A la Figura 19, Figura 20 i Figura 21 es poden observar quin són els estats fenològics 

de cada una de les varietats.  

 

Figura 19 - Estats fenològics de la varietat Peret (Elaboració pròpia). 

 

 

 



  

   

 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació és pot observar la Figura 22 on es relaciona cada estat fenològic amb el 

moment que es du a terme.  

Figura 20 - Estats fenològics de la varietat Canoneta (Elaboració pròpia). 

Figura 21 - Estats fenològics de la varietat Valencia Late (Elaboració pròpia). 
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Figura 22 - Distribució dels estats fenològics de les diferents varietats (Elaboració pròpia). 
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Dels estats fenològics en podem destacar els següents resultats:  

- La floració és pràcticament simultània a les varietats Canoneta i Valencia Late 

que es troba en els mesos d’abril i maig. En canvi, la floració de la Peret és posterior, uns 

quinze dies més tard. Tot i això, la floració depèn de la meteorologia de l’any però la 

diferència de moment de floració entre varietats es sol mantenir.  

- L’estació de fructificació és troba escalonada entre varietats. La Canoneta és la 

troba a dins mitjana estació: des de finals de març dins principis de maig. La Valencia 

Late la podem considerar com una taronja tardana on es pot recol·lectar des de mitjants 

abril fins a principis de juny. En canvi, la Peret és la varietat més tardana on podem trobar 

la maduració dins els mesos de maig i juny. Cal destacar, que tan la Peret com la Valencia 

Late es poden mantenir a l’arbre en bones condicions els mesos de juny, juliol i, a 

vegades, el més d’agost. 

4.1.3. Avaluació agronòmica  

Els paràmetres que s’han tingut en compte per descriure l’avaluació agronòmica són el 

rendiment per arbre i l’alternança. Aquest segon paràmetre, l’alternança, s’ha pogut 

avaluar perquè  l’observació de mostres s’ha dut a terme durant dos anys consecutius.  

Producció (Kg/arbre) Canoneta Peret Valencia Late 
55,3 ± 31,93 54,55 ± 39,90 107,2 ± 48,98 

Taula 21 - Producció mitjana de cada varietat (Elaboració pròpia). 

Quan parlem de l’alternança entre anys ens adonem que tant la Peret (79,3 Kg l’any 2017 

/ 29,8 Kg l’any 2018) com la Canoneta (27,5 Kg l’any 2017 / 83,1 Kg l’any 2018) en 

presenten. En canvi, la Valencia Late no presenta una alternança tan acusada (114,7 Kg 

l’any 2017 / 99,7 Kg l’any 2018). 

Un altra paràmetre a tenir en compte a dins l’avaluació agronòmica és la incidència o 

resistència a plagues, malalties o fisiopaties de les diferents varietats.  

La Canoneta és una varietat molt sensible a la clareta o creasing. En menor mesura ho és 

la Valencia Late. En canvi, la Peret no té incidència d’aquesta fisiopatia.  

L’impietratura la trobam molt present a les dues varietats locals, Peret i Canoneta.  

Per altra banda, la Peret dona indicis de ser menys sensible a la Ceratitis capitata.  
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4.1.3.2. Avaluació de qualitat 

Dins l’avaluació de qualitat s’han tingut en compte els següents paràmetres: 

 - L’adherència de l’albedo pot ser un handicap que presenten les varietats de 

taronja. En el nostra cas, cada varietat té una adherència diferent. La Canoneta és la 

varietat que la té més dèbil i la Peret, la més forta. La Valencia Late considerem que té 

una adherència mitjana.  

 - La conservació post-collita és un paràmetre molt important a tenir en compte per 

a conèixer la “vida útil” de la taronja una vega collida. Mentre que la Canoneta és una 

varietat que té una conservació dolenta, fins i tot en càmeres frigorífiques,  la Peret i 

Valencia Late és molt bona. En destaca la conservació de la Peret ja que es capaç de 

mantenir-se en òptimes característiques organolèptiques diverses setmanes a zones amb 

temperatures suaus i poca llum (fora conservació en càmeres frigorífiques).  

 - La quantitat de llavors és un paràmetre a tenir en compte quan s’avalua la qualitat 

de les taronges. A menor nombre de llavors és consideren llavors amb millor qualitat a 

l’hora de ser consumides. En aquest aspecte destaca negativament la Canoneta que 

presenta una mitjana de X llavors. En canvi, les varietats Valencia Late i Peret presenten 

X llavors respectivament.  

4.1.4. Anàlisi estadístic 

L’anàlisi estadístic s’ha dut a terme sobre els paràmetres quantitatius que s’han analitzat. 

La Taula 22 es una taula resum on es poden observar les mitjanes dels resultats estudiats 

i els seus errors estàndard.  

Paràmetre fruit Peret Canoneta Valencia Late 
Pes del fruit (g) 144,92 ± 16,19 186,58 ± 12,74 193,68 ± 22,48 

Percentatge de suc (P/P)  52 ± 2,7 49,56 ± 3,57 53,3 ± 3,38 
Diàmetre del fruit (cm) 6,25 ± 0,29 7,4 ± 0,27 7,19 ± 0,27 

Altura del fruit (cm) 7,18 ± 0,32 6,59 ± 0,23 6,86 ± 0,37 
Relació altura/diàmetre 1,15 ± 0,04 0,89 ± 0,03 0,95 ± 0,05 

Nº de llavors 1,03 ± 1,09 3,92 ± 1,88 1,98 ± 1,55 
Espessor de l’albedo (cm) 0,41 ± 0,03 0,50 ± 0,04 0,51 ± 0,04 

Nº de grells 9,18 ± 0,72 9,05 ± 0,65 9,20 ± 0,71 
Taula 22 - Mitjanes i desviacions típiques de diferents paràmetres quantitatius de les taronges (Elaboració pròpia). 
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Paràmetre fulla Peret Canoneta Valencia Late 
Amplada fulla (cm) 3,77 ± 0,40 7,36 ± 0,70 4,88 ± 0,47 
Longitud fulla (cm) 12,36 ± 1,24 16,34 ± 1,30 12,80 ± 1,06 

Relació longitud/amplada 3,32 ± 0,53 2,23 ± 0,16 2,63 ± 0,19 
Taula 23 - Mitjanes i desviacions típiques de diferents paràmetres quantitatius de les fulles (Elaboració pròpia). 

Per altra banda també s’ha estudiat la influència de l’any i la varietat sobre els paràmetres 

pes del fruit (g) i producció.  

D’aquesta manera s’ha realitzat una ANOVA per estudiar la influència de la varietat i 

l’any sobre el pes del fruit.  

Varietat Pes del fruit (g) 
Peret 144,9 ± 16,19a 

Canoneta 186,6 ± 12,74b 
Valencia Late 193,9 ± 22,48c 

Taula 24 – Anàlisis ANOVA  mitjançant el test de Duncan on s’estudia la influència de varietat i l’any sobre el pes 
del fruit. R2= 0,64. No hi ha influència de l’any (p>o,o5). Influència de la varietat (p<0,05). Interacció entre varietat 

i any (p<0,05).  

A la següent poden trobar els resultats de l’ANOVA realitzada per estudiar la influència 

de la varietat i l’any sobre el pes del fruit.  

Varietat Producció (Kg) 
Peret 54,55 ± 39,9a 

Canoneta 55,3 ± 31,93a 
Valencia Late 107,2 ± 48,98b 

Taula 25 - Anàlisis ANOVA  amb prova post hoc de Duncan on s’estudia la influència de varietat i l’any sobre la 
producció.. R2= 0,5. No hi ha influència de l’any (p>o,o5). Influència de la varietat (p<0,05). Interacció entre 

varietat i any (p<0,05). 

Segons els resultats de les ANOVA realitzades es pot afirmar que el pes del fruit és 

significativament diferent a cada varietat. En canvi, la producció és igual per les varietats 

Peret i Canoneta i, significativament diferent, a la producció de la Valencia Late.  
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4.2. Assaig de diferents tractaments foliars pel control de la clareta a la varietat 
Canoneta.  

4.2.1. Resultats dels diferents tractaments 

Els resultats amb totes les dades completes els a podem trobar a l’Annex 2. Tot i això, a 

continuació es presenta una taula on es resumeixen els resultats més importats.  

En aquesta taula podem identificar el grau d’afecció (en percentatge) que té cada 

tractament i a cada finca en concret. A la darrera columna hi ha una mitjana del resultats 

de totes les finques  per a cada tractament i grau d’afecció de clareta. 

Tractament Graus 
d'afecció 

Finca Mitjana 
finques Bartomeu 

Martí 
Vicenç 
Pérez 

Antoni 
Marroig Can Det 

Control (%) 

1 38,3 41,0 18,0 57,5 38,7 
2 26,7 39,0 39,0 22,5 31,8 
3 26,7 17,0 36,0 17,5 24,3 
4 8,3 3,0 7,0 2,5 5,2 

Nitrat 
potàssic (%) 

1 63,3 46,0 33,0 37,5 45,0 
2 33,3 35,0 29,0 40,0 34,3 
3 1,7 15,0 27,0 12,5 14,0 
4 1,7 4,0 11,0 10,0 6,7 

Fosfat 
monoamònic 

(%) 

1 60,0 47,0 30,0 45,0 45,5 
2 35,0 35,0 31,0 42,5 35,9 
3 3,3 17,0 26,0 12,5 14,7 
4 1,7 1,0 13,0 0,0 3,9 

Àcid 
giberèl·lic 

(%) 

1 46,7 46,0 25,0 15,0 33,2 
2 36,7 44,0 37,0 35,0 38,2 
3 8,3 9,0 20,0 40,0 19,3 
4 8,3 1,0 18,0 10,0 9,3 

Àcid 
giberèl·lic  + 

Fosfat 
monoamònic 

(%) 

1 53,3 52,0 24,0 42,5 43,0 
2 25,0 39,0 34,0 37,5 33,9 
3 15,0 7,0 30,0 20,0 18,0 
4 6,7 2,0 12,0 0,0 5,2 

Taula 26 - Resultats dels diferents tractaments contra clareta (Elaboració pròpia). 

Per tal de tenir una comprensió més visual, els resultats de la mitjana de les finques és 

presenten amb uns gràfics que podem trobar a continuació. El codi de colors que s’ha 

utilitzat és el següent: 

 - Verdà pel grau d’afecció 1 que correspon a una incidència de la clareta del 0% 

del total de la superfície de la taronja.  
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 - Grocà pel grau d’afecció 2 que correspon a una incidència de la clareta entre 

el 0 i el 25% del total de la superfície de la taronja. 

 - Taronjaà pel grau d’afecció 3 que correspon a una incidència de la clareta entre 

el 25 i el 50% del total de la superfície de la taronja. 

 - Vermellà pel grau d’afecció 4 que correspon a una incidència de la clareta de 

més del 50% del total de la superfície de la taronja. 

 

 

Figura 23 - Resultats de mitjana de les finques pel tractament control (Elaboració pròpia) 

 

 

Figura 24 - Resultats de mitjana de les finques pel tractament nitrat potàssic (Elaboració pròpia) 
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Figura 25 - - Resultats de mitjana de les finques pel tractament fosfat monoamònic (Elaboració pròpia) 

 

Figura 26 - Resultats de mitjana de les finques pel tractament àcid giberèl·lic (Elaboració pròpia) 

 

Figura 27 - Resultats de mitjana de les finques pel tractament àcid giberèl·lic+fosfat monoamònic (Elaboració 
pròpia) 
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Tal i com es pot observar a les gràfiques anteriors no s’observen diferències significatives 

entre tractaments. En tots els tractaments, excepte el d’àcid giberèl·lic, s’aconsegueix 

millorar el control.  

Si observam els resultats entre finques, totes elles excepte la finca de Can Det, els 

tractaments milloren el control. En canvi, Can Det, és la única finca on el control té més 

percentatge de fruita en un grau d’afecció 1 al tractament control en vers els altres 

tractaments. A les figures següents es poden veure els resultats: 

 

Figura 28 - Resultats de Can Det pel tractament control (Elaboració pròpia). 

 

Figura 29 - Resultats de Can Det pel tractament nitrat potàssic (Elaboració pròpia). 

 

 

57% 22% 

18% 3% 

Can	Det:	control

1 2 3 4

37% 

40% 

13% 10% 

Can	Det:	nitrat	potàssic

1 2 3 4



  

   

 
59 

 
Figura 30 – Resultats de Can Det pel tractament fosfat monoamònic (Elaboració pròpia). 

 

 

Figura 31 – Resultats de Can Det pel tractament àcid giberèl·lic (Elaboració pròpia). 

 

Figura 32 - Resultats de Can Det pel tractament àcid giberèl·lic + fosfat monoamònic (Elaboració pròpia) 
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5. CONCLUSIONS 
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5.1. Caracterització morfològica, agronòmica i de qualitat de les varietats Valencia 
Late, Canoneta i Peret a la Vall de Sóller.  

En quan a les caracterització morfològica és poden treure les següents conclusions: 

 - El port dels arbres no presenten diferencies entre varietats, tenen un port erecte.  

 - La morfologia de les fulles és diferent en cada varietat. A més de tenir 

dimensions diferents (en destacada la grandària de la varietat Canoneta), la forma també 

ho és. La Canoneta té una fulla oval, la Valencia Late el·líptica i la Peret lanceolada.  

 - La morfologia del fruit és molt pareguda entre les varietats Valencia Late i 

Canoneta, esferoide i arrodonida respectivament. La Peret té una el·lipsoide, molt diferent 

a les altres varietats.  

De l’apartat de la caracterització agronòmica es pot destacar: 

 - La producció mitjana de dos anys és molt més elevada a la Valencia Late (el 

doble) comparat a les dues varietats estudiades. 

 - L’alternança de producció és important a les dues varietats locals, Canoneta i 

Peret, mentre que a la Valencia Late és molt menys acusada. Tot i que els resultats 

obtingut a aquest exercici ens indiquen que les varietats locals són molt alternant i la 

Valencia Late no ho és gaire, es recomana fer un seguiment d’un període més llarg per 

tal d’avaluar aquesta alternança.  

 - L’estació de fructificació es troba escalonada entre varietats. És comença a 

recol·lectar la Canoneta a finals d’abril fins a mitjans maig. Tot seguit, trobam la Valencia 

Late entre finals d’abril fins principis de juny i, finalment, la Peret que es pot recollir 

maig i juny.  

La caracterització de qualitat de les varietats és la següent: 

 - En destaca la forta adherència de l’albedo amb la polpa de la varietat Peret que 

és un handicap per el consum com a taronja per menjar degut a que dificulta la separació 

entre la pell i la polpa.  

 - La conservació post-collita de la Peret en destaca per la seva durabilitat sense 

haver de menester processos de refrigeració. En canvi la Canoneta, tot i tenir conservació 

en càmeres frigorífiques no té una conservació bona.  
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 - La mitjana de llavors de llavors a la varietat Canoneta és d’3,92 ± 1,09 per a 

cada taronja. És un valor molt elevat si el comparem a les altres dues varietats on la 

mitjana no sobrepassen les 2 llavors per taronja. .  

 - El percentatge de suc no presenta diferencies significatives entre varietats. Totes 

elles tenen un percentatge d’entre el 50 i 55%.  

Cal destacar que per a millorar la caracterització de qualitat seria convenient tenir un 

estudi de diferents paràmetres com són: contingut de sòlids solubles (ºBrix), acidesa total 

(g d’àcid/100ml de suc) i pH del suc. Aquests paràmetres es troben en observació 

actualment en un projecte dirigir per la Dr. Carme Rossellò del departament de química 

orgànica de la UIB.  
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5.2. Conclusions Canoneta.  

Les conclusions que es poden extreure de l’avaluació dels diferents tractaments a 

diferents finques són els següents: 

 - Els tractaments nitrat potàssic, fosfat monoamònic i àcid giberèl·lic+fosfat 

monoamònic disminueixen la incidència de clareta. En canvi, el tractament d’àcid 

giberèl·lic no només la disminueix sinó que pareix a ser que agreuja el problema 

d’aquesta fisiopatia. 

 - Entre finques, tots els tractaments segueixen un mateix patró (els tracaments 

comentats anteriorment disminueixen la incidència de la clareta) excepte a la finca de 

Can Det on el control té menys incidència que la resta de tractaments.  
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ANNEX I – RESULTATS CARACTERITZACIÓ MORFO-
MÈTRICA DEL TARONGER 
 1. Resultats de la varietat Canoneta 

CANONETA 

7.1.1. Caracterització / Tipus de rizoma  
 

Nota Valoració 
0 Cap  
1 Taronger amarg X 
2 Taronger trifoliat  
3 Híbrid trifoliat  
4 Llimoner rugós  
5 Lima Rangpur  
6 Mandariner Cleopatra  
7 Citrus volkameriana  
8 Taronger dolç  
9 Llima dolça  
99 Altres  

 

CANONETA 

7.1.5. Caracterització / Hàbitat de creixement (postura 
observada en estat natural, després de collita)  

Nota Valoració Imatge de referència 

1 Erecte  
X 

 

2 Estès  

3 Penjant  

99 Altres  

 

CANONETA 

7.1.11. Caracterització / Color de la punta del plançó  
 

Nota Valoració 
1 Verda X 
2 Púrpura  
99 Altres  
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CANONETA 
7.2.1 Caracterització / Cicle vegetatiu  
Nota Valoració 

1 Perennifoli X 
2 Caducifoli  
3 Semi-persistent  

 

CANONETA 

7.2.2. Caracterització / Divisió de la fulla  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Simple X 

 

2 Bifoliada  
3 Trifoliada  
4 Pentafoliada  
99 Altres  

 

CANONETA 

7.2.5. 

Caracterització / Longitud de la làmia foliar (mm) (Mesurada 
des de la base del pecíol fins la punta de la làmina. Mitjana de 10 
fulles plenament desenvolupades de tres arbres adults diferents 

(no tanyades). Fulla apical en cas de ser fulla composta) 

 
 

Valoració Imatge de referència 

16,34 ± 1,30 

 

 

CANONETA 

7.2.6. 

Caracterització / Amplada de la làmina foliar (mm) 
(Mitjana de la part més ample. Mitjana de 10 fulles plenament 

desenvolupades agafades de tres arbres adults diferents (no 
tanyades). Fulla apical en cas de ser fulla composta). 

 
 

Valoració Imatge de referència 

7,36 ± 0,70 
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CANONETA 

7.2.7. 
Caracterització / Relació longitud / amplada de la làmina 

foliar (Calculada com a mitjana de 10 fulles plenament 
desenvolupades agafades de tres arbres adults diferents. 

 

Valoració 
2,23 

 

CANONETA 
7.2.9. Caracterització / Forma de la làmina foliar  

 
Nota Valoració Imatge de referència 

1 El·liptica   
2 Oval X 
3 Oboval  
4 Lanceolada  
5 Orbicular  
6 Obcordiforme  
99 Altres  

 

CANONETA 

7.3.12 Caracterització / Mes de floració  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Gener   
2 Febrer  
3 Març  
4 Abril X 
5 Maig X 
6 Juny  
7 Juliol  
8 Agost  
9 Setembre  
10 Octubre  
11 Novembre  
12 Desembre  

 

CANONETA 

7.4.1. Caracterització / Estació de fructificació (Relativa a les varietats de 
referència de cada grup de fruites (taronja, mandarines, llimones, etc.)  

Nota Valoració 
1 Primerenca  
2 A mitjana estació X 
3 Tardana  
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CANONETA 

7.4.3. Caracterització / Pes del fruit [g] 
(Indicar mitjana) 

 
 

Nota Valoració 
 186,58 ± 12,74 

 

CANONETA 

7.4.4. Caracterització / Diàmetre del fruit [mm] (Indicar mitjana)  
 

Valoració Imatge de referència 

7,4 ± 0,27 

 

 

CANONETA 

7.4.5. Caracterització / Altura del fruit [mm] 
(Indicar mitjana) 

 
 

Valoració 
6,59 ± 0,23 

 

CANONETA 
 Caracterització / Relació altura/diàmetre  

Valoració 
0,89 ± 0,03 

 

CANONETA 

7.4.6. Caracterització / Forma del fruit  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Esferoide X 

 

2 El·lipsoide  
3 Piriforme  
4 Obliqua (asimètrica)  
5 Obloide  
6 Ovoide  
99 Altres  
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CANONETA 

7.4.7. Caracterització / Forma de la base del fruit (unió amb el tall)  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Amb coll  

 

2 Convexa X 
3 Truncada  
4 Còncava  
5 Còncava encorbatada  
6 Encorbatada amb coll  
99 Altres  

 

CANONETA 

7.4.8. Caracterització / Forma de l’àpex del fruit (extrem corresponent a 
l’estil) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Mamiforme   
2 Aguda  
3 Arrodonit  
4 Truncat X 
5 Enfonsat  
99 Altres  

 

CANONETA 

7.4.9. Caracterització / Color de la pell (epicarpi) del fruit (observar color 
principal) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Verd  

 

2 Verd – groc (intermedi)  
3 Groc clar  
4 Groc  
5 Groc obscur  
6 Taronja clar  
7 Taronja X 
8 Taronja obscur  
9 Rosa – groc  
10 Rosa – taronja  
11 Vermell  
12 Vermell – taronja  
99 Altres  
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CANONETA 

7.4.12. Caracterització / 
Textura de la superfície 

 
 

Nota Valoració 
1 Lisa  
2 Rugosa X 
3 Papil·lar  
4 Amb forats  
5 Desigual  
6 Estriada  
99 Altres  

 

CANONETA 

7.4.13. Caracterització / Adherència de l’albedo 
(mesocarpi) a la polpa (endocarp) 

 
 

Nota Valoració 
1 Dèbil X 
2 Mitjana  
3 Forta  

 

CANONETA 

7.4.17. Caracterització / Amplada de l’albedo (mesocarpi) 
del fruit (mm) (Mesurat a la zona equatorial) 

 
 

Valoració 
5 ± 0,04 

 

CANONETA 

7.4.21. Caracterització / Extrem del fruit corresponent 
a l’estil (observar fruits madurs en l’arbre) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Tancat X  

 2 Obert  
3 Estil persistent  
99 Altres  
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CANONETA 

7.5.1 Caracterització / Número 
de grells per fruit 

 
 

Nota Valoració 
1 <5  
2 5 – 9 X 
3 10 – 14  
4 15 – 18  
5 > 18  

 

CANONETA 

7.6.1. Caracterització / Color de la polpa (carn)  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Blanc  

 

2 Verd  
3 Groc  
4 Taronja X 
5 Rosa  
6 Vermell clar  
7 Vermell ataronjat  
8 Vermell  
9 Porpra  
99 Altres  

 

CANONETA 

7.7.1 Caracterització / Mitjana de llavors per fruit (observar només llavors 
plenament desenvolupades agafades d’arbres en pol·linització lliure) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Cap   

 2 1 – 4 x 
3 5 – 9  
4 10 – 19  
5 20 – 50  

99 > 50  

 

CANONETA 

8.3.12 Avaluació / Floració secundària  
 

Nota Valoració 
0 Absent X 
1 Present  
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CANONETA 

8.4.1. Avaluació / Cicle de fructificació [d] (Nombre 
de dies des de la floració fins la maduració) 

 
 

Valoració 
293 dies 

 

CANONETA 

8.4.4. Avaluació /Alternança  
 

Nota Valoració 
0 Absent  
1 Regular  
2 Irregular X 

 

CANONETA 

8.4.7. Avaluació / Rendiment [kg/arbre] (Mitjana 
de 10 arbres de dos anys consecutius) 

 
 

Valoració 
55,3 ± 31,93 
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 2. Resultats de la varietat Peret 

PERET 

7.1.1. Caracterització / Tipus de rizoma  
 

Nota Valoració 
0 Cap  
1 Taronger amarg X 
2 Taronger trifoliat  
3 Híbrid trifoliat  
4 Llimoner rugós  
5 Lima Rangpur  
6 Mandariner Cleopatra  
7 Citrus volkameriana  
8 Taronger dolç  
9 Llima dolça  
99 Altres  

 

PERET 

7.1.5. Caracterització / Hàbitat de creixement (postura 
observada en estat natural, després de collita)  

Nota Valoració Imatge de referència 

1 Erecte  
X 

 

2 Estès  

3 Penjant  

99 Altres  

 

PERET 

7.1.11. Caracterització / Color de 
la punta del plançó 

 
 

Nota Valoració 
1 Verda X 
2 Púrpura  
99 Altres  
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PERET 
7.2.1 Caracterització / Cicle vegetatiu  
Nota Valoració 

1 Perennifoli X 
2 Caducifoli  
3 Semi-persistent  

 

PERET 

7.2.2. Caracterització / Divisió de la fulla  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Simple X  
2 Bifoliada  
3 Trifoliada  
4 Pentafoliada  
99 Altres  

 

PERET 

7.2.5. 

Caracterització / Longitud de la làmia foliar (mm) (Mesurada 
des de la base del pecíol fins la punta de la làmina. Mitjana de 10 
fulles plenament desenvolupades de tres arbres adults diferents 

(no tanyades). Fulla apical en cas de ser fulla composta) 

 
 

Valoració Imatge de referència 

12,36 ± 1,24 
 

 

PERET 

7.2.5. 

Caracterització / Amplada de la làmina foliar (mm) 
(Mitjana de la part més ample. Mitjana de 10 fulles plenament 

desenvolupades agafades de tres arbres adults diferents (no 
tanyades). Fulla apical en cas de ser fulla composta). 

 
 

Valoració Imatge de referència 

3,77 ± 0,4 
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PERET 

7.2.7. 
Caracterització / Relació longitud / amplada de la làmina 

foliar (Calculada com a mitjana de 10 fulles plenament 
desenvolupades agafades de tres arbres adults diferents). 

 
 
 

Valoració 
3,32 ± 0,53 

 

PERET 

7.2.9. Caracterització / Forma de la làmina foliar  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 El·liptica   
2 Oval  
3 Oboval  
4 Lanceolada X 
5 Orbicular  
6 Obcordiforme  
99 Altres  

 

PERET 
7.3.12 Caracterització / Mes de floració  
Nota Valoració Imatge de referència 

1 Gener  

 

2 Febrer  
3 Març  
4 Abril X 
5 Maig X 
6 Juny  
7 Juliol  
8 Agost  
9 Setembre  
10 Octubre  
11 Novembre  
12 Desembre  

 

PERET 

7.4.1. Caracterització / Estació de fructificació (Relativa a les varietats de 
referència de cada grup de fruites (taronja, mandarines, llimones, etc.) 

 
 

Nota Valoració 
1 Primerenca  
2 A mitjana estació  
3 Tardana X 
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PERET 

7.4.3. Caracterització / Pes del fruit [g] (Indicar mitjana)  
 

 Valoració 
 144,92 ± 16,19 

 

PERET 

7.4.4. Caracterització / Diàmetre del fruit [mm] (Indicar mitjana)  
 

Valoració Imatge de referència 

 

6, 25 ± 0,29 

 
 

 

PERET 

7.4.5. Caracterització / Longitud del fruit [mm] (Indicar mitjana)  
 

Valoració Imatge de referència 

71,8 ± 0,32 

 
 

PERET 
 Caracterització / Relació diàmetre/altura  

Valoració 
1,15 ± 0,04 
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PERET 

7.4.6. Caracterització / Forma del fruit  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Esferoide   
2 El·lipsoide X 
3 Piriforme  
4 Obliqua(asimètrica)  
5 Obloide  
6 Ovoide  
7 Altres  
99 Esferoide  

 

PERET 

7.4.7. Caracterització / Forma de la base del fruit (unió amb el tall)  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Amb coll  

 

2 Convexa  
3 Truncada X 
4 Còncava  
5 Còncava encorbatada  
6 Encorbatada amb coll  
99 Altres  

 

PERET 

7.4.8. Caracterització / Forma de l’àpex del fruit (extrem corresponent a 
l’estil) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Mamiforme   
2 Aguda  
3 Arrodonit X 
4 Truncat  
5 Enfonsat  
99 Altres  

 

 

 

 

 



  

   

 
80 

PERET 

7.4.9. Caracterització / Color de la pell (epicarpi) del fruit (observar color 
principal) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Verd   
2 Verd – groc (intermedi)  
3 Groc clar  
4 Groc  
5 Groc obscur  
6 Taronja clar  
7 Taronja X 
8 Taronja obscur  
9 Rosa – groc  
10 Rosa – taronja  
11 Vermell  
12 Vermell – taronja  
99 Altres  

 

PERET 

7.4.12. Caracterització / Textura 
de la superfície 

 
 

Nota Valoració 
1 Lisa X 
2 Rugosa  
3 Papil·lar  
4 Amb forats  
5 Desigual  
6 Estriada  
99 Altres  

 

PERET 

7.4.13. Caracterització / Adherència de l’albedo 
(mesocarpi) a la polpa (endocarp)  

 
 

Nota Valoració 
1 Dèbil  
2 Mitjana  
3 Forta X 

 

PERET 

7.4.17. Caracterització / Amplada de l’albedo (mesocarpi) 
del fruit (mm) (Mesurat a la zona equatorial) 

 
 

Valoració 
4,1 ± 0,03 
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PERET 

7.4.21. Caracterització / Extrem del fruit corresponent 
a l’estil (observar fruits madurs en l’arbre) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Tancat X 

 

 

2 Obert  

3 Estil 
persistent  

99 Altres  

 

PERET 

7.5.1 Caracterització / Número 
de grells per fruit  

 
 

Nota Valoració 
1 <5  
2 5 – 9  X 
3 10 – 14   
4 15 – 18   
5 > 18  

 

PERET 

7.6.1. Caracterització / Color de la polpa (carn)  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Blanc  

 

2 Verd  
3 Groc  
4 Taronja X 
5 Rosa  
6 Vermell clar  
7 Vermell ataronjat  
8 Vermell  
9 Porpra  
99 Altres  
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PERET 

7.7.1 Caracterització / Mitjana de llavors per fruit (observar només llavors 
plenament desenvolupades agafades d’arbres en pol·linització lliure) 

 
 

Nota Valoració 
1 Cap  
2 1 – 4  X 
3 5 – 9   
4 10 – 19   
5 20 – 50   

99 > 50  

 

PERET 
8.3.12 Avaluació / Floració secundària   
Nota Valoració 

0 Absent X 
1 Present  

 

PERET 

8.4.1. Avaluació / Cicle de fructificació [d] (Nombre 
de dies des de la floració fins la maduració) 

 
 

Valoració 
350 dies 

 

PERET 
8.4.4. Avaluació /Alternança  
Nota Valoració 

0 Absent  
1 Regular  
2 Irregular X 

 

PERET 

8.4.7. Avaluació / Rendiment [kg/arbre] (Mitjana 
de 10 arbres de dos anys consecutius)  

Valoració 
54,55 ± 39,9 
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 3. Resultats de la varietat Valencia Late 

VALENCIA LATE 

7.1.1. Caracterització / Tipus de rizoma  
 

Nota Valoració 
0 Cap  
1 Taronger amarg X 
2 Taronger trifoliat  
3 Híbrid trifoliat  
4 Llimoner rugós  
5 Lima Rangpur  
6 Mandariner Cleopatra  
7 Citrus volkameriana  
8 Taronger dolç  
9 Llima dolça  
99 Altres  

 

VALENCIA LATE 

7.1.5. Caracterització / Hàbitat de creixement (postura 
observada en estat natural, després de collita)  

Nota Valoració Imatge de referència 
1 
 Erecte X 

 

2 Estès  

3 Penjant  

99 Altres  

 

VALENCIA LATE 

7.1.11. Caracterització / Color de la 
punta del plançó 

 
 

Nota Valoració 
1 Verda X 
2 Púrpura  
99 Altres  
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VALENCIA LATE 
7.2.1 Caracterització / Cicle vegetatiu  
Nota Valoració 

1 Perennifoli X 
2 Caducifoli  
3 Semi-persistent  

 

VALENCIA LATE 

7.2.2. Caracterització / Divisió de la fulla  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Simple X 

 

2 Bifoliada  
3 Trifoliada  
4 Pentafoliada  
99 Altres  

 

VALENCIA LATE 

7.2.5. 

Caracterització / Longitud de la làmia foliar (mm) (Mesurada 
des de la base del pecíol fins la punta de la làmina. Mitjana de 10 
fulles plenament desenvolupades de tres arbres adults diferents 

(no tanyades). Fulla apical en cas de ser fulla composta) 

 
 

Valoració Imatge de referència 

128  ± 1,06 

 
 

VALENCIA LATE 

7.2.5. 

Caracterització / Amplada de la làmina foliar (mm) 
(Mitjana de la part més ample. Mitjana de 10 fulles plenament 

desenvolupades agafades de tres arbres adults diferents (no 
tanyades). Fulla apical en cas de ser fulla composta). 

 
 

Valoració Imatge de referència 

48,8 ± 0,47 
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VALENCIA LATE 

7.2.7. 
Caracterització / Relació longitud / amplada de la làmina foliar 
(Calculada com a mitjana de 10 fulles plenament desenvolupades 

agafades de tres arbres adults diferents. 

 
 

Valoració 
2,63 ± 0,19 

 

VALENCIA LATE 

7.2.9. Caracterització / Forma de la làmina foliar  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 El·liptica X  
2 Oval  
3 Oboval  
4 Lanceolada  
5 Orbicular  
6 Obcordiforme  
99 Altres  

 

VALENCIA LATE 
7.3.12 Caracterització / Mes de floració  
Nota Valoració Imatge de referència 

1 Gener   
2 Febrer  
3 Març  
4 Abril X 
5 Maig X 
6 Juny  
7 Juliol  
8 Agost  
9 Setembre  
10 Octubre  
11 Novembre  
12 Desembre  

 

VALENCIA LATE 

7.4.1. Caracterització / Estació de fructificació (Relativa a les varietats de 
referència de cada grup de fruites (taronja, mandarines, llimones, etc.) 

 
 

Nota Valoració 
1 Primerenca  
2 A mitjana estació  
3 Tardana X 
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VALENCIA LATE 

7.4.3. Caracterització / Pes del fruit [g] 
(Indicar mitjana) 

 
 

Valoració 
193,68 ± 22,48 

 

VALENCIA LATE 

7.4.4. Caracterització / Diàmetre del fruit [mm] (Indicar mitjana)  
 

Valoració Imatge de referència 

71,9 ± 2,7 

 
 

VALENCIA LATE 

7.4.5. Caracterització / Longitud del fruit [mm] (Indicar mitjana)  
 

Valoració Imatge de referència 

68,6 ± 3,7 

 

 

VALENCIA LATE 
 Caracterització / Relació diàmetre/altura  

Valoració 
0,95 ± 0,05 
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VALENCIA LATE 

7.4.6. Caracterització / Forma del fruit  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Esferoide X  

  2 El·lipsoide  
3 Piriforme  
4 Obliqua (asimètrica)  
5 Obloide  
6 Ovoide  
99 Altres  

 

VALENCIA LATE 

7.4.7. Caracterització / Forma de la base del fruit (unió amb el tall)  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Amb coll   

  2 Convexa  
3 Truncada X 
4 Còncava  
5 Còncava encorbatada  
6 Encorbatada amb coll  
99 Altres  

 

VALENCIA LATE 

7.4.8. Caracterització / Forma de l’àpex del fruit (extrem 
corresponent a l’estil) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Mamiforme   

  2 Aguda  
3 Arrodonit X 
4 Truncat  
5 Enfonsat  
99 Altres  
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VALENCIA LATE 

7.4.9. Caracterització / Color de la pell (epicarpi) del fruit (observar 
color principal) 

 
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Verd   

  2 Verd – groc (intermedi)  
3 Groc clar  
4 Groc  
5 Groc obscur  
6 Taronja clar  
7 Taronja X 
8 Taronja obscur  
9 Rosa – groc  
10 Rosa – taronja  
11 Vermell  
12 Vermell – taronja  
99 Altres  

 

VALENCIA LATE 

7.4.12. Caracterització / Textura 
de la superfície 

 
 

Nota Valoració 

1 Lisa  
2 Rugosa X 
3 Papil·lar  
4 Amb forats  
5 Desigual  
6 Estriada  
99 Altres  

 

VALENCIA LATE 

7.4.13. Caracterització / Adherència de l’albedo 
(mesocarpi) a la polpa (endocarp)  

 
 

Nota Valoració 
1 Dèbil  
2 Mitjana X 
3 Forta  

 

VALENCIA LATE 

7.4.17. Caracterització / Amplada de l’albedo (mesocarpi) 
del fruit (mm) (Mesurat a la zona equatorial) 

 
 

Valoració 
5,1 ± 0,04  
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VALENCIA LATE 

7.4.21. Caracterització / Extrem del fruit corresponent a 
l’estil (observar fruits madurs en l’arbre) 

 
 

Nota Valoració Imatge de 
referència 

1 Tancat X 

 
2 Obert  
3 Estil persistent  
99 Altres  

 

VALENCIA LATE 

7.5.1 Caracterització / Número 
de grells per fruit 

 
 

Nota Valoració 
1 <5  
2 5 – 9 X 
3 10 – 14  
4 15 – 18  
5 > 18  

 

VALENCIA LATE 

7.6.1. Caracterització / Color de la polpa (carn)  
 

Nota Valoració Imatge de referència 
1 Blanc   

  

2 Verd  
3 Groc  
4 Taronja X 
5 Rosa  
6 Vermell clar  
7 Vermell ataronjat  
8 Vermell  
9 Porpra  
99 Altres  
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VALENCIA LATE 

7.7.1 Caracterització / Mitjana de llavors per fruit (observar només llavors 
plenament desenvolupades agafades d’arbres en pol·linització lliure) 

 
 

Nota Valoració 
1 Cap  
2 1 – 4  X 
3 5 – 9   
4 10 – 19   
5 20 – 50   

99 > 50  

 

VALENCIA LATE 
8.3.12 Avaluació / Floració secundària   
Nota Valoració 

0 Absent X 
1 Present  

 

VALENCIA LATE 

8.4.1. Avaluació / Cicle de fructificació [d] (Nombre 
de dies des de la floració fins la maduració)  

Valoració 
334 dies 

 

VALENCIA LATE 
8.4.4. Avaluació /Alternança  
Nota Valoració 

0 Absent  
1 Regular X 
2 Irregular  

 

VALENCIA LATE 

8.4.7. Avaluació / Rendiment [kg/arbre] (Mitjana 
de 10 arbres de dos anys consecutius) 

 
 

Valoració 
107,2 ± 48,98 
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ANNEX II – RESULTATS DE L’ASSAIG DE DIFERENTS 
TRACTAMENTS FOLIARS PEL CONTROL DE LA CLARETA EN 
LES VARIETAT CANONETA 

Can Det 

Nº d’arbre Tractament Grau d’afecció 
0 1 2 3 

1 Control 6 6 7 1 
2 Nitrat potàssic 11 5 0 4 
3 Fosfat monoamònic 13 7 0 0 
4 Àcid giberèl·lic 2 4 10 4 

5 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 5 8 7 0 

6 Control 17 3 0 0 
7 Nitrat potàssic 4 11 5 0 
8 Fosfat monoamònic 5 10 5 0 
9 Àcid giberèl·lic 4 10 6 0 

10 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 12 7 1 0 

Taula 27 - Resultats dels diferents tractaments contra clareta a la finca Can Det (Elaboració pròpia). 

Antoni Marroig 

Nº d’arbre Tractament Grau d’afecció 
0 1 2 3 

1 Control 3 12 5 0 
2 Nitrat potàssic 5 4 6 5 
3 Fosfat monoamònic 4 6 7 3 
4 Àcid giberèl·lic 4 6 6 4 

5 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 0 8 10 2 

6 Control 2 11 5 2 
7 Nitrat potàssic 1 6 7 6 
8 Fosfat monoamònic 4 6 7 3 
9 Àcid giberèl·lic 3 9 0 8 

10 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 7 9 4 0 

11 Control 1 7 9 3 
12 Nitrat potàssic 7 7 6 0 
13 Fosfat monoamònic 2 2 9 7 
14 Àcid giberèl·lic 10 6 4 0 

15 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 0 4 7 9 

16 Control 10 6 3 1 
17 Nitrat potàssic 12 6 2 0 
18 Fosfat monoamònic 15 5 0 0 
19 Àcid giberèl·lic 7 12 1 0 

20 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 6 8 3 0 

21 Control 2 3 14 1 



  

   

 
92 

22 Nitrat potàssic 8 6 6 0 
23 Fosfat monoamònic 5 12 3 0 
24 Àcid giberèl·lic 1 4 9 6 

25 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 9 4 6 1 

Taula 28 - Resultats dels diferents tractaments contra clareta a la finca d'Antoni Marroig (Elaboració pròpia). 

 

Vicenç Pérez 

Nº d’arbre Tractament Grau d’afecció 
0 1 2 3 

1 Control 4 5 8 3 
2 Nitrat potàssic 14 6 0 0 
3 Fosfat monoamònic 15 4 1 0 
4 Àcid giberèl·lic 4 11 4 1 

5 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 9 10 1 0 

6 Control 13 7 0 0 
7 Nitrat potàssic 8 8 1 3 
8 Fosfat monoamònic 6 9 4 1 
9 Àcid giberèl·lic 9 9 2 0 

10 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 9 7 2 2 

11 Control 6 6 8 0 
12 Nitrat potàssic 10 7 3 0 
13 Fosfat monoamònic 13 7 0 0 
14 Àcid giberèl·lic 10 10 0 0 

15 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 9 9 2 0 

16 Control 4 15 1 0 
17 Nitrat potàssic 6 8 5 1 
18 Fosfat monoamònic 10 9 1 0 
19 Àcid giberèl·lic 13 7 0 0 

20 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 11 8 1 0 

21 Control 14 6 0 0 
22 Nitrat potàssic 8 6 6 0 
23 Fosfat monoamònic 3 6 11 0 
24 Àcid giberèl·lic 10 7 3 0 

25 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 14 5 1 0 

Taula 29 - Resultats dels diferents tractaments contra clareta a la finca de Vicenç Pérez (Elaboració pròpia). 
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Bartomeu Martí 

Nº d’arbre Tractament Grau d’afecció 
0 1 2 3 

1 Control 11 5 4 0 
2 Nitrat potàssic 9 9 1 1 
3 Fosfat monoamònic 14 5 0 1 
4 Àcid giberèl·lic 7 9 1 3 

5 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 7 7 4 2 

6 Control 9 6 5 0 
7 Nitrat potàssic 15 5 0 0 
8 Fosfat monoamònic 9 10 1 0 
9 Àcid giberèl·lic 11 5 2 2 

10 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 16 4 0 0 

11 Control 3 5 7 5 
12 Nitrat potàssic 14 6 0 0 
13 Fosfat monoamònic 13 6 1 0 
14 Àcid giberèl·lic 10 8 2 0 

15 Àcid giberèl·lic + 
Fosfat monoamònic 9 4 5 2 

Taula 30 - Resultats dels diferents tractaments contra clareta a la finca de Bartomeu Martí (Elaboració pròpia). 

 

 


