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 “The post-harvest of cherries” is a research project about how the behavior of the fruits with 

their physical and sensorial characteristics can be determined and to estimate the effect of 

pitting. These two parts of the project are enriched with real analyses of two varieties of 

cherries. The information given in the project comes from books on this subject, results of the 

analyses made by experts and non-experts and specialists. This research makes it possible to 

conclude and analize which is the most acceptable variety of cherries for the market.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1        ABSTRACT 
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El motiu principal que m’ha dut a fer aquest treball experimental ha estat una motivació 

personal, essent productor de cireres com sóc, m’he volgut introduir en el món de la 

postcollita ja que aquest és el fonament de la vida útil de tota fruita. 

 

Quan ens van proposar que escollíssim un tema del treball de recerca jo vaig tenir molt clar 

que havia de seguir l’òrbita de la cirera. Però un dels principals dilemes que es van presentar 

va ser triar per quina branca em decantava de tot el món de la cirera. Es plantejaven diferents 

opcions com; el reg idoni, la poda, tractaments fitosanitaris i fertilitzants, etc. Però després de 

pensar-ho durant unes setmanes vaig decidir-me per un tema que anés més enllà de la 

producció de les cireres, que servís per introduir-me al món dels assajos i l’estudi. 

Definitivament vaig triar el tema de la postcollita, un  tema que m’ha ajudat a veure la manera 

d’allargar la vida útil d’aquest fruit.  

 

La realització d’aquest treball m’ha servit per a adonar-me de que la collita és la part 

fonamental si vols que el fruit collit tingui una vida útil llarga, ja que molts dels defectes que 

sorgeixen després de la collita es deuen a una deficient recol·lecció. 
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Actualment, més del 80 % de la producció de cirera d’Espanya s’exporta dins d’Europa; el 

percentatge restant va dirigit al mercat intern. Un  dels principals problemes als que es veu 

afectada la fruita d’exportació és la seva deshidratació (pèrdua de color en els peduncles i 

aparició de rugositat a la pell) i a l’aparició de pitting (depressió causada per un impacte a la 

part superficial del fruit, que es dóna a conèixer al cap d’alguns dies de la recol·lecció), 

generat principalment a causa d’una incorrecta manipulació durant la collita, incloent el 

procés necessari per empaquetar-la. Aquests tractaments generen problemes en la qualitat de 

la fruita, afectant considerablement la cirera. En el mercat d’exportació de cireres, les 

exigències de qualitat són cada any superiors, el que d’alguna forma afecta directament en el 

preu obtingut. (Rivera, 2009)1 

 

Les cireres presenten una disminució en la respiració (emissió de CO2) durant la maduració, 

per tant hi ha una disminució de la producció d’etilè. Degut a això són considerades fruites no 

climatèriques. A més a més, tenen una vida de postcollita relativament curta, depenent en gran 

part de la temperatura (des de la collita fins al mercat) i el maneig al que estan exposades 

durant el processat ( Mitchell et al ; 1994) ; No obstant això, la duració de l’emmagatzematge 

depèn, tant de la varietat de cirera que es tracta, com del grau de maduració de la fruita i del 

maneig de postcollita. 

 

Els índex de maduració són un conjunt de paràmetres que permeten definir el moment òptim 

de collita per a un fruit específic. Entre aquests paràmetres, els més utilitzats són: calibre, 

fermesa i concentració de sòlids solubles (Vendrell i Carrasquer, 1994). 

 

El grau de maduració dels fruits al  moment de la collita determina, en gran part, la capacitat 

d’aconseguir la qualitat organolèptica, susceptibilitat o resistència a danys mecànics, 
                                                 
1 Rivera, F.  2009.  Eng. Agrònom, Mg. Sc., Universidad de Chile. Responsable de qualitat, CERIMA Cherries 
SL, Comunicació personal. 

3      INTRODUCCIÓ 
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comportament i potencial de vida en postcollita. ( Mitchell et al ; 1994). Una collita avançada 

no permet el desenvolupament normal del fruit, dels seus sabors i aromes característics, 

mentre que una collita tardana produeix un ràpid deteriorament  de la qualitat del fruit. 

(Manolopoulou i Mallidis, 1999). Quan el fruit és destinat al mercat fresc ha d’estar 

suficientment ferm per suportar la manipulació durant el procés, envasatge i el viatge fins al 

mercat de destí (Vendrell i Carrasquer, 1994).  

 

La noció de qualitat dels fruits és complexa i subjectiva. Complexa, perquè no es pot 

determinar per una sola qualitat o factor aïllat, sinó per la combinació de totes les seves 

propietats físiques, químiques i sensorials. Subjectiva, doncs aquesta combinació de factors 

determina l’acceptació o rebuig per part del consumidor. (Romojaro i Riquelme, 1994). 

 

Existeixen opinions divergents respecte a les característiques que més influirien respecte a 

l’acceptabilitat i la qualitat dels aliments. Kader (2002), assenyala que en el cas de la fruita, el 

gust és el factor més important per damunt de l’aspecte i la textura, malgrat això, Anzaldua-

Morales (1994) manté que els consumidors són cada vegada més conscients de la textura. 

Romojaro i Riquelme (1994), mantenen que els gusts que aprecia el consumidor en fruits 

carnosos són principalment dolços i àcids. 

 

Per aquests motius, l’objectiu general d’aquesta investigació va ser determinar la vida útil de 

la cirera varietat Sweet Heart (22-8) i Sweet Late (20-09). El objectius específics van ser 

avaluar l’efecte d’inducció de pitting, tractament mecànic, en el comportament dels fruits 

valorant les característiques físiques i sensorials en els dies 0 i 7. Es van determinar les 

característiques de la fermesa i la concentració de sòlids solubles.  
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• Determinar les característiques físiques de cada varietat, mesurant la fermesa i els 

graus brix (sucre). 

 

• Avaluar el comportament dels fruits (cireres) en les seves característiques físiques i 

sensorials als dies 0 i 7 de l’inici de la collita. 

 

• Avaluar l’efecte de la inducció de pitting a cada varietat per determinar quina és millor 

per al mercat d’exportació.   

 
 

• Determinar la vida útil de la cirera varietat Sweet Heart i Sweet Late. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4           OBJECTUS 
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5.1.  MATERIALS: 
 
 
Varietats i procedència 

 

Es van util·litzar les varietats de cirera (Prunus avium, L.) Sweet Heart i Sweet Late, collides a 

Cerima Cherries SL, empresa situada a la Ribera d’Ebre a la població de Tivissa, Tarragona. 

Les condicions climatològiques de Tivissa (veure Annex 3) són les perfectes per a produir 

cirera ja que compleixen tots els requisits necessaris per a dur a terme una bona producció de 

cirera.   

 

Lloc de l’estudi 

 
L’emmagatzematge de la fruita, la mesura dels paràmetres de maduració  i l’avaluació 

sensorial es van dur a terme al laboratori  de postcollita de Cerima Cherries SL, empresa 

especialitzada en la producció i en l’exportació de la cirera. 

 

Instruments 

Instrument mesurador de fermesa (DUROFEL DFT100, Copa-Technologie SA. Licence 
CTFL1) 
Refractòmetre (model PCE 010) 
Taula de colors i calibres (Zoffoli) 
Termòmetre làser (marca FLUKE model 62 Mini IR THERMOMETER) 
Termòmetre digital (-40 a 150 ºC, DELUXE DIGITAL THERMOMETER) 
Bàscula de precisió (marca GRAM, camp de mesura Kg i resolució 5 gr) 
Bosses de polietilè (40 x 40 cm) 
Maquina termoselladora (marca CLATRONIC model FS777) 

 

 

 

 

5      MATERIALS I MÈTODES 
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5.2. MÈTODES 

 

Collita 

La fruita es va collir util·litzant el color com a índex de maduració, amb el que es van obtenir 

dos estats de maduració per a cada varietat; Fruits amb tonalitat de color Vermell Caoba (M1) 

i fruits de color Caoba fosc (M2). 

 

Selecció i inducció de pitting 

Es van eliminar tots aquells fruits mal formats, i amb danys 

físics. Posteriorment, la fruita va ser sotmesa a un tractament 

mecànic amb la finalitat de provocar pitting als fruits.  

El procediment dut a terme per a la inducció de pitting va 

constar en aplicar un cop amb un èmbol mitjançant una cànula 

(Fig. 1), feta amb una cartolina de paper de 15 cm de llargària 

per 10 cm d’amplada, el qual va servir per focalitzar i dirigir la 

trajectòria de l’èmbol (bola metàl·lica que es deixa caure per la 

cànula). Aquest procediment es va repetir un cop per cada fruit. 

 

 

Embalatge 

Un cop realitzat el tractament (inducció de pitting), els fruits de cada maduració i varietat es 

van  anar dipositant en bosses de plàstic transparent (polietilè), de 30 cm d’amplada i 40 cm 

de llargada. Es va dipositar, la quantitat d’1 kg de cireres a cada bossa. Un cop la bossa 

contenia 1 kg es va termosegellar amb una màquina termosegelladora. Aquest procés es va 

repetir 4 vegades per maduració i varietat. Un cop segellada la bossa, s’hi va enganxar una 

etiqueta que recollia les dades següents: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 
Varietat: 
Maduració: 
Núm. de repetició: 

 
Fig. 1 
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Emmagatzematge 

Les caixes (Fig. 2) van ser emmagatzemades a una càmera 

frigorífica a 2 ºC i a un 95% H.R.(humitat relativa). 

Aleshores, es va realitzar un sol període d’avaluació als 7 

dies de la collita on es van comptabilitzar els danys dels fruits 

provocats pel pitting, tant en les mostres induïdes com en les 

no induides no, i  es va tornar a realitzar una segona valoració 

sensorial. 

 

Paràmetres de maduració 

Per determinar la maduració de cada varietat es va util·litzar: una taula de colors i calibres 

(Zoffoli, 2008) (Fig. 4) per caracteritzar el color de maduració de cada varietat i es va fer una 

avaluació inicial on es van controlar la concentració de sòlids solubles (CSS) mitjançant un 

refractòmetre i la fermesa de la fruita mitjançant un pressionòmetre (durofel).(Fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisi sensorial 

Es va utilitzar el mètode d’anàlisi descriptiva-quantitativa, aplicat a un grup de 9 avaluadors, 

usant un qüestionari no estructurat de 1 fins a 5, sent l’1 Molt Dolenta i sent el 5 Molt Bona 

(annex II) on es valoraven els següents aspectes: textura, maduració, aspecte al tall, estat de la 

superfície, sabor i acceptabilitat. Els resultats van ser interpretats d’acord amb Araya (2004) 

(annex I). Aquest anàlisi es va fer de les dues varietats i maduracions esmentades, repartides 

en 12 mostres. Els anàlisis es van dur a terme per a cada varietat i maduració els dies 0 i 7 

d’emmagatzematge(veure quadre annex). 

 

 

 

 
Fig. 2 

 
Fig. 4 

 
Fig. 5 
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 Sweet Heart Sweet Late 
 M1 M2 M1 M2 

R1 1 9 3 11 
R2 8 2 10 6 
R3 4 12 5 7 

 

 

 

Disseny experimental i anàlisi estadístic 

  

Per caracteritzar els fruits a l’hora de la collita, es va realitzar un anàlisis independent per a 

cada varietat, util·litzant un disseny completament aleatori, on els tractaments van 

correspondre als dos estats de maduració (M1 i M2). 

 

Per a l’estudi de postcollita es va realitzar un disseny completament aleatori, amb estructura 

factorial de 2 x 2 (2 varietats i 2  estats de maduració, independents). 

Sent la unitat experimental el fruit, al pes, CSS i fermesa. S’han realitzat 4 repeticions per 

tractament, formades per 1 kg fruita per a l’avaluació de pitting (Matxucat, Puntadura i 

Adhesió). Per a l’anàlisi descriptiva-quantitativa (avaluació sensorial) es van util·litzar 3 

repeticions per tractament, sent la unitat experimental un fruit. 

 

Els resultats es van sotmetre a una anàlisi de variança (ANDEVA), en el cas d’obtenir 

diferències significatives entre els tractaments, es va util·litzar la prova de comparació 

múltiple entre tractaments de Duncan (α =0,05). 
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6.1 Característiques dels fruits al moment de la collita 

 
Quadre 1. Caracterització dels estats de maduració M1 i M2, de cireres varietat Sweet Heart i 

Sweet Late al moment de la collita (mitjana de 10 fruits) 
Varietats   

Sweet Heart   Sweet Late   Paràmetres 
M1   M2   M1   M2   

          
Fermesa 82,4 a  77 b  85,3 a  77 b   

          
CSS 18 a  21,05 b  14,55 b  14,47 a   

                  
Lletres diferents dins de la mateixa fila indiquen diferències estadisticament 
significatives (p≤0,05), entre estats de maduració, dins de cada varietat.   
 

Referent a la fermesa, existeix una diferència significativa entre els estats de maduració per 

varietat. Si es comparen els resultats a la varietat Sweet Heart, concloem que a mesura que 

avança la seva senescència (envelliment) la fermesa del fruit disminueix. En fer una 

comparació entre les varietats al mateix estat de maduració, la fermesa no presenta diferències 

estadísticament significatives. 

 

Respecte a la CCS, a la varietat Sweet Heart, existeixen diferències significatives, ja que es 

demostra que a mesura que avança la maduració del fruit, la CCS també augmenta(acumulen 

als teixits de manera progressiva quantitats més elevades de sucre). 

  

Sweet Heart, correspon a una varietat de bon equilibri entre el dolç i l’àcid (Edin et al., 1997) 

al comparar-la amb la varietat Sweet Late, aquesta presenta una menor CSS que la Sweet 

Heart. La M1 de la varietat Sweet Heart va presentar menys fermesa que la Sweet Late al 

mateix estat de maduració (M1). Segons Albertini i Della Strada (2001), demostra que la 

varietat Sweet Late presenta més fermesa que la varietat Sweet Heart. 

 

 

6    ANÀLISI I DISCUSSIÓ DE RESULTATS 
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6.2 Anàlisi sensorial 

 

Existeix una constant preocupació de les persones que treballen en l’àrea dels aliments, 

d’obtenir una qualitat que signifiqui la satisfacció per als consumidors. Moreno (2002, citat 

per Rivera, 2008), assenyala que l’opinió dels consumidors s’obté mitjançant avaluacions 

sensorials d’acceptació, preferència i qualitat. 

 

Segons Costell (1988, citat per Rivera, 2008), es considera la qualitat sensorial com la 

sensació humana provocada per determinats estímuls procedents dels aliments, per la qual 

cosa és necessari conèixer els atributs primaris o fonamentals que la integren. La definició 

d’aquests atributs i la seva classificació en funció dels òrgans receptors que els capten són: 

aparença o aspecte (mida, forma i color), Gust (gust i aroma) i Textura. 

 

Per a la cirera es van aplicar dos proves, la primera de qualitat (Annex 2), que va incloure els 

atributs d’aparença, sabor i textura, amb els respectius paràmetres que es van considerar 

importants per mesurar un fruit. A l’annex 1, es presenta una pauta d’interpretació de l’anàlisi 

sensorial de qualitat. Mitjançant les qualificacions obtingudes a l’acceptabilitat, el producte 

pot caure en tres zones, la indiferència, l’acceptació o el rebuig. (Annex 1) 

 

6.2.1. Sweet Heart 

 

En el quadre 2 es presenten els promitjos que es van obtenir a l’anàlisi sensorial 

d’acceptabilitat i qualitat per a la cirera var. Sweet Heart als diferents estats de maduració, al 

dia 0 d’haver estat collida i al dia 7 d’emmagatzematge. 

 

D’acord a la pauta utilitzada, en els resultats del treball present en l’estat de maduració M1 i 

M2 als dies 0 i 7, es van detectar diferències significatives per als atributs fonamentals 

d’aparença i textura. Tot i això no es varen trobar diferències respecte al sabor. 
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Quadre 2. Acceptabilitat i qualitat sensorial avaluat mitjançant un qüestionari no estructurat de 1 dins a 5, mesurades 
al dia 0 i als 7 dies, en fruits de cirera var. Sweet Heart, collides en dos estats de maduració i emmagatzemades a 
0ºC 
Estats de  Paràmetres 
Maduració Textura Maduració Sabor Aspecte al tall Estat de la superfície Acceptabilitat
M 1 (0 dia) 3,48 a 2,93 3,04 3,33 a 3,70 a 3,19 
M 1 (0 + 7 dies) 2,52 b 3,11 3,07 2,59 b 2,96 b 3,04 
       
M 2 (0 dia) 3,78 a 4,19 3,89 4,00 a 4,11 a 3,96 a 
M 2 (0 + 7 dies) 2,85 b 4,11 3,81 3,33 b 3,22 b 3,52 b 
Lletres diferents dins de la mateixa columna indiquen diferències estadísticament significatives (p≤0,05). 

 

 

Textura 

La textura dels fruits per a M1 analitzats al dia 0, s’ubica dins del rang de “regular” a “bona”, 

d’acord amb l’annex 1, trobant diferència significativa, on el major dels promitjos el va 

obtenir al dia 0 (3,78). Per a M2 en els diferents dies de maduració es van trobar diferències 

significatives , on el major promig el va obtenir M1 al dia 0 (3,78). 

La qualitat sensorial de les mostres analizades al dia 7 (M1 i M2) va disminuir, degut a un 

increment de la deshidratació fet que es va reflexar al moment de l’avaluació duta a terme per 

part del conjunt d’avaluadors. 

 

Maduració 

Per al paràmetre de maduració de la var. Sweet Heart, no es van trobar diferències 

significatives entre els diferents estats de maduració en els diferents dies d’avaluació, ja que la 

cirera al ser un fruit no climatèric no segueix madurant, és a dir, que no augmenta el seu 

contingut en sucre un cop collits. No obstant això, el promig de millor  qualitat el va obtenir 

M2 tant al dia 0 com al dia 7 d’avaluació amb 4,19 i 4,11 respectivament qualificant-la com 

“molt dolça” (annex 1), mentre que la qualificació de M1 va ser menor mantenint-se dins d’un 

rang de 2,93-3,11 qualificat de “normal a alta”. 

 

Sabor  

El sabor de la cirera var. Sweet Heart, va ser considerat “alt” dins d’un rang de puntuació 

entre 3,04 – 3,89 (annex 1), sense existir diferències significatives entre els diferents dies i 

estats d’avaluació. 
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Aparença 

 

Segons el quadre 2,en el cas de l’atribut d’aparença (aspecte al tall i estat de la superfície), els 

avaluadors el van qualificar dins del rang de “bona” a “molt bona”, per als estats de maduració 

M1 i M2 al dia 0 (Annex 1), essent M2 la millor qualificada amb un promig de 4 en l’aspecte 

al tall i 4,11 en l’estat de la superfície. És diferent quan ho analitzem el dia 7, ja que per 

ambdós estats de maduració van disminuir els promitjos de qualificació; on M1, va ser 

avaluada com a “regular” i M2 “bona” d’acord amb els avaluadors. Aquesta diferència es va 

deure principalment a què a mesura que augmenta la seva postcollita disminueix la seva 

qualitat. La causa principal és l’augment de la deshidratació del fruit (pèrdua d’humitat) que 

es nota en la presència dels peduncles (pèrdua del color verd a color marró), i amb la 

presència d’una rugositat a la superfície. 

 

 

Acceptabilitat 

Mitjançat les qualificacions obtingudes dins de l’acceptabilitat general, el producte pot recaure 

dins de tres zones, la indiferència, acceptació o rebuig (annex 1, apartat d’acceptabilitat). Tal i 

com es pot apreciar al quadre, els diferents estats de maduració als diferents dies d’avaluació 

s’ubiquen dins de la zona d’acceptació, dins del rang “agrada”. També es pot ressaltar que la 

similitud dels promitjos per a l’atribut d’acceptabilitat dins dels diferents estats de maduració, 

es deu a que només és van collir per diferència de color, el que indicaria l’estat de maduració, 

però això no significa que una sigui de major qualitat que l’altra. A més a més, és important 

ressaltar que M2 al dia 0, va ser la que va obtenir la puntuació més alta amb un 3,96. 

 

 

Quadre 3. Zones d’avaluació de l’acceptabilitat general per als avaluadors 
Zones (%) Maduració 

Rebuig Indiferència Acceptació 
M 1 (dia 0) 22,2 11,2 66,6 
M 1 (dia 7) - 26 74 
M 2 (dia 0) - 11 89 
M 2 (dia 7) - - 100 
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S’observa a partir del quadre 3, que per als tastadors la major acceptació la va obtenir M2 el 

dia 7 amb un 100%. La resta dels estats de maduració en els diferents dies, van ser acceptats 

per més d’un 80% en totes les avaluacions per tots els tastadors, exceptuant M1 del dia 0 on el 

seu percentatge d’acceptació va ser d’un 66,6%, que al mateix temps va obtenir un 

percentatge de rebuig del 22,2%. 

 

Es pot apreciar segons el quadre, que els majors percentatges d’acceptabilitat van ser per a 

M2, el que demostra que el consumidor prefereix uns fruits de color mes intens (vermell 

caoba) que també coincideix que el contingut de sòlids solubles és mes alt. 

 

6.2.2. Sweet Late 

 

Al quadre 4 es presenten els promitjos que es van obtenir a l’anàlisi sensorial d’acceptabilitat i 

qualitat als diferents estats de maduració de la cirera var. Sweet Late als diferents estats de 

maduració al dia 0 d’haver estat collida i al dia 7 d’emmagatzematge. 

 

D’acord amb la pauta utilitzada, els resultats del treball present en l’estat de maduració M1 i 

M2 als dies 0 i 7, es van detectar diferències significatives per als atributs fonamentals 

(aparença i textura), però no es van observar diferències en els atributs de sabor i paràmetre de 

maduració. 

 

Els resultats en l’estat de maduració M1 i M2 als dies 0 i 7, van indicar diferències 

significatives per als atributs fonamentals d’aparença (aspecte al tall, estat de la superfície) i 

textura. 
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Quadre 4. Acceptabilitat i qualitat sensorial avaluat mitjançant un qüestionari no estructurat de 1 fins a 5, 
mesurades al dia 0 i als 7 dies, en fruits de cirera var. Sweet Late, collides en dos estats de maduració i 
emmagatzemades a 0ºC 

Estats  Paràmetres 

Varietat de Maduració Textura Maduració Sabor
Aspecte al 

tall 
Estat de la 
superfície Acceptabilitat

M 1 (0 dia) 2,26 a  2,63 2,78 3,33 a  3,41a 2,81 a  
M 1 (0 + 7 dies) 1,59 b 2,74 2,59 2,81 b 2,96 b 2,41 b 
       
M 2 (0 dia) 3,78 a  4,22 3,78 3.96 a  3,7 a  3,7 a  

Sweet 
Late 

M 2 (0 + 7 dies) 2,81 b 4,15 3,67 3,37 b 3,04 b 3 b 
                Lletres diferents dins de la mateixa columna indiquen diferències estadísticament significatives (p≤0,05). 

 

Textura 

La textura dels fruits per a M1 analitzats al dia 0, s’ubica dins del rang de “regular” a 

“dolenta”, d’acord amb l’annex 1, trobant diferència significativa, on el major dels promitjos 

el va obtenir al dia 0 (2,26). Per a M2 en els diferents dies de maduració es van trobar 

diferències significatives per a la textura, on el major promig el va obtenir M2 al dia 0 (3,78). 

Les mostres analitzades al dia 7 de M1 i M2, la seva qualitat sensorial va disminuir, això es va 

deure a un increment de la deshidratació on es va reflexar al moment d’avaluar per part del 

panel. 

 

 

Maduració 

Per al paràmetre de maduració per la var. Sweet Late, no es van trobar diferències 

significatives entre els diferents estats de maduració als diferents dies d’avaluació, ja que la 

cirera al ser un fruit no climatèric no segueix madurant, es a dir, que no augmenta el seu 

contingut en sucre als fruits un cop collits. No obstant, el que va obtenir un promig de qualitat 

millor el va obtenir M2 tant al dia 0 com al dia 7 d’avaluació amb 4,22 i 4,15 respectivament 

qualificant-la com “molt dolça” (annex 1), mentre que M1 la qualificació de la qual va ser 

menor dins d’un rang de 2,63-2,74, va ser qualificada de “normal”. 

 

Sabor 

El sabor de la cirera var. Sweet Late, va ser considerat “normal” per a M1 dins d’un rang de 

puntuació entre 2,78 – 2,59 (annex 1), sense existir diferències significatives entre els 

diferents dies i estats d’avaluació. De la mateixa manera no es van trobar diferències 

estadísticament significatives per a M2 qualificant-se com “altament dolça”. 
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Aparença 

Segons el quadre 4, en el cas de l’atribut d’aparença (aspecte al tall i estat de la superfície), els 

avaluadors el van qualificar dins del rang de “bona”, per als estats de maduració M1 i M2 el 

dia 0 (Annex 1), essent M2 la millor qualificada amb un promig de 3,96 en l’aspecte al tall i 

3,7 en l’estat de la superfície. És diferent quan ho analitzem el dia 7, ja que per ambdós estats 

de maduració van disminuir els promitjos de qualificació; on M1, va ser avaluada com a 

“regular” i M2 “bona” d’acord amb els avaluadors. Aquesta diferència es va deure 

principalment a què a mesura que augmenta la seva postcollita disminueix la seva qualitat. La 

causa principal és l’augment de la deshidratació del fruit (pèrdua d’humitat) que es nota amb 

la presència dels peduncles (pèrdua del color verd), i amb la presència d’una rugositat a la 

superfície. 

 

Acceptabilitat 

Tal i com es pot apreciar al quadre, els diferents estats de maduració als diferents dies 

d’avaluació s’ubiquen dins de la zona d’acceptació, dins del rang “agrada”. També es pot 

ressaltar que la similitud dels promitjos per a l’atribut d’acceptabilitat dins dels diferents estats 

de maduració, es deu a que només es van collir per diferència de color, el que indicaria l’estat 

de maduració, però això no significa que una sigui de major qualitat que l’altra. A més es 

important ressaltar que M2 al dia 0, va ser la que va obtenir la puntuació mes alta amb un 3,96 

 

Quadre 5. Zones d’avaluació de l’acceptabilitat general per als avaluadors 
Zones (%) Maduració 

Rebuig Indiferència Acceptació 
M 1 (dia 0) 7,5 29,6 62,9 
M 1 (dia 7) 3,8 51,8 44,4 
M 2 (dia 0) 3,7 3,7 92,6 
M 2 (dia 7) - 22,2 77,8 

 

S’observa a partir del quadre 5, que per al col·lectiu de tastadors la major acceptació la va 

obtenir M2 al dia 0 amb un 92,6%. Mentre que M1 del dia 7 va obtenir el menor percentatge 

d’acceptació amb un 44,4%. A més, dins del mateix estat de maduració (M1), al dia 0, va 

obtenir el major percentatge de rebuig d’un 7,5%. Es pot apreciar segons el quadre, que els 

majors percentatges d’acceptabilitat van ser per M2 de la var. Sweet Late. 
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6.3 Anàlisi pitting 

 

El “pitting” es manifesta degut a una sèrie de factors que posteriorment causen un defecte en 

l’estètica del producte final, principalment es deu a danys mecànics causats durant la collita i 

l’embalatge. Aquest mal (pitting), no es manifesta el primers dies de collita, no obstant per als 

mercats de destí és un problema de qualitat en la seva aparença al mercat. És per això, que 

s’ha de dur a terme un correcte seguiment de les aplicacions al camp (productes fertilitzants 

que afavoreixin la fermesa del fruit) i una adequada collita (evitar donar cops a la fruita, excés 

de manipulació, no exposar la fruita directament al sol un cop collida.)    

 

6.3.1 Matxucat 

 

El “matxucat” (Fig. 6) és degut a la compressió de la fruita en el 

moment de la collita i durant el procés de manipulació, on és molt 

probable que rebi cops (línies de tria, calibratge, encaixat, etc.)  

 

D’acord amb el quadre 6, per ambdues varietats en els dos estats de 

maduració, es van trobar diferències estadísticament significatives per 

als diferents graus de “matxucat” 

 

Quadre 6. Promitjos dels pesos  dels diferents Graus de “matxucat” per als dos estats de maduració 
en les varietats Sweet Heart y Sweet Late. 

Graus de Pitting (g) Varietat 
Estat de maduració Matxucadura lleu Matxucadura moderada Matxucadura severa 
M 1 28,25 a 22,00 a 10,63 a S. Heart 
M 2 40,50 b 131,63 b 19,75 b 
M 1 22,75 a 66,75 a 30,00 a S. Late 

 M 2 108,63 b 103,75 b 24,75 b 
Lletres diferents dins de la mateixa columna indiquen diferències estadísticament significatives 
(p≤0,05). 
 

S’aprecia en la varietat Sweet Heart, un increment de matxucats per a M2, això es deu 

principalment a que el fruit al tenir un major grau de maduració, es troba en un menor grau de 

fermesa, la qual cosa afavoreix que les depressions augmentin. El principal augment de 

matxucats va observar-se al grau de “matxucadura lleu”, que per a M1 el seu pes de promig va 

ser de 22 g en contra de M2 que va ser de 131,63g. 

 
Fig.6 
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La varietat Sweet Late és va comportar de la mateixa manera, es a dir, que el grau de 

“matxucons” es va manifestar en major proporció al segon estat de maduració (M2), trobant 

diferències estadísticament significatives entre M1 i M2. La diferència més gran es va detectar 

en el grau de “matxucadura lleu”, que per a M1 va ser de 22,75 g i per M2 de 108,63 g.  

 

6.3.2 Puntadura 

La “puntadura” (fig. 7) és originada a causa de l’impacte del 

propi peduncle i de tota la resta del dard (part final del 

peduncle). 

 

El quadre 7, mostra els resultats que es van obtenir del 

tractament d’inducció de pitting (es va donar un cop a cada fruit) amb la finalitat de provocar 

un dany físic posterior (matxucats) a la fruita per després avaluar l’efecte produït.  

 

Quadre 7. Promitjos dels pesos  dels diferents graus de puntadura per als dos estats de 
maduració en les varietats Sweet Heart y Sweet Late. 

Graus de Pitting (g) (Induït) Varietat 
Estat de maduració Puntadura lleu Puntadura moderada Puntadura severa 
M 1 115,10 a 62,75 a 4,00 a S. Heart 

 M 2 122,00 b 70,88 b 18,38 b 
M 1 127,40 a 47,50 a 3,50 a S. Late 

 M 2 263,10 b 70,88 b 9,75 b 
Lletres diferents dins de la mateixa columna indiquen diferències estadísticament significatives 
(p≤0,05). 
 

En el quadre 7, es van trobar, en les dues varietats Sweet Heart i Sweet Late, diferències 

estadísticament significatives entre els dos estats de maduració, on l’estat de maduració que va 

presentar un major percentatge de danys físics va ser (M2), cosa que reafirma que a mesura 

que el fruit augmenta la seva “maduració de collita” (color, concentració de sòlids solubles), 

es torna més susceptible als danys mecànics. 

 

És important ressaltar, que els majors danys físics de la fruita es van presentar per aquest grau 

de pitting (a efecte del tractament d’inducció), on va quedar reflexat en l’augment del pes per 

a cada grau d’avaluació (puntadura lleu, moderada i severa). 

 

 
Fig.7 
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A partir del tractament d’induir un dany mecànic al fruit, es va poder observar que la varietat 

que es va comportar de manera més resistent va ser Sweet Heart, essent ambdues varietats 

molt susceptibles per aquest efecte. 

 

6.3.3 Adhesió 

L’adhesió (Fig. 8) s’origina a causa de l’impacte de la fruita 

amb els cantons i els laterals de la caixa, a més de la 

compressió de la fruita entre el peduncle i la caixa. 

 

Dins del quadre 8, es mostren els resultats observats en els 

diferents graus d’adhesió per a les dos varietats (Sweet Heart i 

Sweet Late) dany físic observat segons l’evolució en els dies 

d’emmagatzematge. 

 

Quadre 8. Promitjos dels pesos  dels diferents graus d’adhesió per als dos estats de maduració 
en les varietats Sweet Heart y Sweet Late. 

Graus de Pitting (g) Varietat 
Estat de maduració Adhesió lleu Adhesió moderada Adhesió severa 
M 1 37,88 a 25,38 a 0,00 a S. Heart 

 M 2 46,63 b 29,00 b 8,38 b 
M 1 14,50 a 13,75 a 3,50 a S. Late 

 M 2 20,75 b 14,50 b 4,13 b 
Lletres diferents dins de la mateixa columna indiquen diferències estadísticament significatives 
(p≤0,05). 
 

Novament, d’acord amb el quadre anterior, els majors danys físics de la fruita es presenten en 

el segon grau de maduració (M2), trobant diferències entre els dos estats de maduració. En la 

varietat Sweet Heart, es va trobar  un major grau d’”adhesió severa” en el segon estat de 

maduració (M2).  

 

 

 

 

 
Fig. 8 
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Desprès de realitzar aquest estudi podem concloure: 

 
• Tan en la varietat Sweet Heart, com en la varietat Sweet Late, la concentració de sòlids 

solubles és més alta amb fruits (cireres) collits més madurs (M2); Això afirma, que a 

mesura que augmenta el grau de maduració dels fruits (a l’arbre), la concentració de 

sòlids solubles també augmenta.. 

 

• Per ambdues varietats, la fermesa disminueix a mesura que augmenta el seu grau de 

maduració. Això també es relaciona amb la pèrdua d’humitat dels fruits un cop collits. 

 
• En les varietats Sweet Heart i Sweet Late, el majors percentatges d’acceptació van ser 

per al segon grau de maduració (M2), dada que reflexa que els consumidors 

prefereixen un fruit de color més intens que a la vegada coincideix en que presenta una 

major concentració de sucre. No obstant, Sweet Late va resultar ser entre els 

avaluadors, la varietat amb major grau de rebuig. 

  
 

• Per a la varietat Sweet Heart, amb estat de maduració M2, mitjançant el tractament 

d’inducció va mostrar una millor qualitat en la fruita, reflexant una menor aparició de 

pitting. 

 
• La sensibilitat de la fruita al pitting depèn de la varietat i de l’estat de maduració en 

què es troba. La temperatura de la fruita durant el procés d’empaquetament s’ha de 

mantenir entre els 7 i els 10 ºC, ja que a temperatures inferiors es redueix l’elasticitat 

dels teixits, disminuint la sensibilitat als cops. 

 
• El millor tractament per al control del pitting consisteix en reduir el número d’impactes 

que pateix la fruita, per la qual cosa es tenen que extremar les precaucions durant la 

collita i durant la línia d’empaquetat.  

7                     CONCLUSIONS 
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• L’aparició de pitting va ser mes sensible en el segon estat de maduració, ja que es va 

reflexar amb l’aparició de mes danys físics deguts als impactes i a la compressió.  

 

• La varietat que va tenir el millor comportament al tractament d’inducció va ser la 

varietat Sweet Heart, ja que va obtenir una menor diferència entre els diferents estats 

de maduració.  
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Qualitat sensorial (aparença i textura) 
 

0-1 Molt Dolenta 
1.1-1.9 Dolenta 
2-2.9 Regular 
3-3.9 Bona 
4-5 Molt Bona 

 
 
Intensitat (maduració, color i sabor) 
 

0-1 Sin... 
1.1-1.9 Suau o baix 
2-2.9 Normal 
3-3.9 Alt... 
4-5 Molt dolç, ... 

 
 
Acceptabilitat 
 

0-1 Desagrada extremadament 
1.1-1.9 Desagrada poc 
2-2.9 Indiferent 
3-3.9 Agrada 
4-5 Agrada molt 

 
 

 

 

  

 

 

 Zona de rebuig 

Zona d’indiferència

Zona d’acceptació 

Annex I.          Interpretació de les dades obtingudes amb el qüestionari no 
estructurat d’1 fins a 5. 

9                          ANNEXOS 
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Nom tastador             Data        
                 
Instruccions: Cada mostra s'ha de valorar de l'1 al 5          
Llegenda: 1 Molt Dolenta             
 2 Dolenta              
 3 Regular              
 4 Bé               
 5 Molt Bé              
                 
  Nº de Mostra    Nº de Mostra    Nº de Mostra    

                 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Textura                               

Maduració                               

Aspecte al tall                               

Estat de la superfície                               

Sabor                               

Acceptabilitat                               

                 
                 
                 
  Nº de Mostra    Nº de Mostra    Nº de Mostra    

                 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Textura                               

Maduració                               

Aspecte al tall                               

Estat de la superfície                               

Sabor                               

Acceptabilitat                               

                 
                 
                 
  Nº de Mostra    Nº de Mostra    Nº de Mostra    

                 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Textura                               

Maduració                               

Aspecte al tall                               

Estat de la superfície                               

Sabor                               

Acceptabilitat                               

Annex II.                                            Formulari per a la valoració sensorial    
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Annex III.                                          Condicions meteorològiques de Tivissa dels 
últims quaranta anys. 
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Collita incorrecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex IV.                                               Formes de collita 
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Collita correcta 
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Annex V.                                                Avaluació inicial  
“Check-List” 
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Annex VI.                                                    Avaluació de pitting  
“Check-List” 


