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MEMÒRIA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
La superfície del perer a Espanya, segons dades de 1996, era de 39.391 ha, de 
les quals 17.521 es cultiven a Catalunya i 16.175 a Lleida. Aquesta espècie ocupa 
cada cop una superfície més important a les Terres de Lleida, havent passat de les 
11.345 l’any 1979 a les 16.243 ha l’any 1999,  sent en l’actualitat la primera espècie 
frutícola seguida per la pomera amb 13.279 ha.  Destaca la importància de 
’Blanquilla’ (4.859 ha) i el fort increment de ‘Conference’ passant aquesta última de 
10 ha, l’any 1979, a 3.243 ha l’any 1999.  
 
L’anàlisi de les produccions mitjanes posa de manifest les baixes produccions 
obtingudes en algunes varietats de perera, que en alguns casos no arriben als 
20.000 kg/ha. Aquesta baixa producció es troba associada a una baixa rendibilitat 
del conreu, donat que tot i ser els preus de venda superiors als de la poma, també 
ho són els costos de producció. Degut, en molts casos a plantejaments incorrectes 
de la tecnologia de producció com poden ser la utilització de material vegetal de 
qualitat insuficient, la manca de compatibilitat de moltes varietats amb el codonyer, 
franquejament i vigor excessiu, marcs de plantació i/o esporga inadequats, etc. A 
més a més, la perera  és una espècie d’entrada en producció més lenta que la 
pomera o el presseguer, més sensible a l’alternança i que requereix una major 
tecnificació per part del productor per a obtenir una bona rendibilitat. 
 
La situació abans exposada posa de manifest que és necessària l’aplicació de 
tècniques de producció el més adients possible a les característiques de l’espècie. 
Aquest fet és encara més significatiu per la importància de la superfície del perer a 
Lleida, que en el futur es preveu que s’incrementi considerablement respecte a la 
pomera i al presseguer i que posa de manifest l’interès del sector per aquesta 
espècie. A més, s’ha de tenir en compte que els fruiters a Lleida estan situats a la 
plana amb un clima càlid que no afavoreix precisament l’obtenció de poma d’alta 
qualitat (manca de color i de fermesa), però que no afecta negativament a la qualitat 
de la pera. 
 
Per altra banda i si s’analitzen les tendències de les noves plantacions en els 
principals països productors de pera de la UE (Itàlia, Holanda o Bèlgica), s’observa 
en els darrers anys una progressiva intensificació de les plantacions. Per aconseguir 
aquesta intensificació el principal sistema de plantació utilitzat és el tatura, 
desenvolupat ja fa més de quatre dècades a Austràlia i posteriorment arreu del món. 
Consta de dos cares en forma de “V”, cosa que permet una major intercepció de la 
radiació solar, respecte a altres formes en una sola cara (palmeta, etc.), què és 
tradueix en una major eficiència productiva, majors produccions per hectàrea y 
menors costos de poda i recol·lecció, al realitzar-se aquestes operacions des del 
terra. En aquest sistema l’esquelet de l’arbre es redueix normalment a un únic tronc 
sobre el qual es situen directament els òrgans de fructificació, és el que s’anomena 
al lloc originari (Bodensee-Alemania) “superspindle” que s’aplica tant en pomera 
com en perera. 
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Al tractar-se d’una planta columnar i sense branques, solament amb lamburdes 
inserides directament sobre el tronc, la poda de formació consisteix en eliminar les 
branques laterals de més de 20 cm de longitud. La poda de producció té per objecte 
distribuir els punts de fructificació regularment al llarg del tronc i eliminar els brots de 
fusta que consumirien un vigor no desitjat.   
La ràpida entrada en producció dels sistemes molt intensius es fonamenta en el fet 
que l’elevada densitat de plantació fa que el arbre ocupi el volum assignat gairebé al 
segon any de plantació, el que permet reduir el període improductiu i obtenir 
produccions molt elevades. Aquest fet és d’especial importància en perera donat 
que és una espècie d’entrada en producció més lenta i de producció més irregular 
que la pomera.    
 
L’objectiu bàsic i primordial de la intensificació és que el balanç ingressos/costos 
sigui el màxim de favorable per maximitzar el benefici de la explotació fruitera i 
s’aconsegueix  mitjançant: 
 

• La reducció a 0 o 1 dels anys improductius, obtenint produccions immediates i 
significatives al primer any després de la plantació. 

• La simplificació i la reducció al mínim de les operacions d’esporga, amb 
l’eliminació de les lligades per l’arquejament de les branques. 

• La producció solament de fruits uniformes, d’elevada qualitat, corresponent a 
l’estàndard comercial més favorable pel productor. 

• L’eliminació de l’alternança de producció i l’obtenció d’elevades produccions 
que ja al tercer o quart verd poden arribar als 100.000 kg/ha. 

• La imposició d’una arquitectura de l’arbre fruiter que minimitzi la utilització de 
temps de treball i d’inversions en maquinaria.  

 
Per poder arribar a aquesta tecnologia de producció, s’han de modificar 
significativament  les tècniques que actualment s’apliquen, en especial pel que fa 
referència a: 
 

• El tipus de planta a utilitzar. L’energia de la planta s’ha de dirigir el màxim cap a 
la producció i el mínim cap a la renovació vegetativa. Per això, s’utilitzen 
sempre portaempelts nanisants i arbres preformats en viver, per tal que la 
planta ja estigui predisposada a fructificar des del primer any. La utilització 
d’aquest tipus de planta suposa un cost addicional respecte a l’habitual d’un 
any de viver sense branquejar.   

• El tipus de sòl on es realitza la plantació. 
• El reg i la fertilització. 
• L’arquitectura de la planta. Aquesta és simplificada al màxim i pot descriure’s 

com un cordó vertical, o si es vol, com una entitat columnar revestida de 
lamburdes i de brindilles molt dèbils. La poda de formació deixa d’existir.  

• El disseny de la plantació. La producció màxima per planta és baixa i per tan 
és necessari augmentar el nombre de plantes per hectàrea, arribant en 
algunes plantacions d’Itàlia, Holanda i Bèlgica fins a 15.000 arbres/ha, amb 
marcs de plantació de 2,2 a 2,5 m entre fileres i de 20 a 30 cm entre plantes. 
L’elevat nombre de plantes per hectàrea, juntament amb l’estructura de suport 
o tutoratge (de fusta o formigó) suposa un increment considerable dels costos 
de implantació que es veu compensat per la ràpida entrada en producció. El 
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balanç econòmic d’aquestos sistemes dependrà en gran mesura de les 
produccions obtingudes els primers anys de producció i del seu preu de venda. 

 
La forma de conducció més utilitzada en plantacions molt intensives és la fila única 
disposada en “V” o tatura, amb una altura màxima de 2,3 m, per tal que totes les 
operacions culturals es puguin realitzar des del terra. Això estalvia les inversions en 
plataformes per la poda i recol·lecció. Els arbres es subjecten als filferros mitjançant 
canyes disposades en forma de “V”. 
 
 
2.- OBJECTIUS 
 
Tot i que el sistemes de plantació d’alta densitat en pomera i perera s’han 
desenvolupat considerablement en altres països, en l’àmbit de Catalunya i més 
concretament a la zona fruitera de Lleida, no es disposa de cap referència del seu 
comportament, cosa què no coincideix amb l’interès creixent del sector productor pel 
conreu de la perera i per la millora de la seva rendibilitat.    
 
Amb aquesta experiència es pretén cobrir el buit d’informació que hi ha referent a la 
tecnologia de producció de la perera i específicament pel que fa referència a la 
utilització de plantacions intensives o d’alta densitat de plantació amb portaempelts 
nanisants.  
 
L’objectiu de l’assaig és avaluar diferents sistemes de plantació que permetin 
incrementar la rendibilitat del conreu de la perera, millorant el balanç econòmic 
ingressos/despeses, mitjançant la intensificació del conreu que ha de permetre una 
major rapidesa d’entrada en producció i una disminució del costos de producció, 
però no d’implantació. Per això, s’avaluaran 5 densitats de plantació, una de les 
quals és el Fus que s’ha elegit com a testimoni de referència, ja que és utilitzat 
habitualment a la zona.  
 
Es descriu a continuació la metodologia utilitzada i s’exposen els resultats obtinguts 
l’any 2000, que correspon al segon verd i que fan referència principalment als 
costos de plantació, costos de ma d’obra, produccions i paràmetres de qualitat dels 
fruits.  
 
 
3.- MATERIAL I MÈTODES 
 
L’assaig es realitza a la finca de Mollerussa de l’Estació  Experimental de Lleida 
amb la varietat ‘Conference’ portaempelt ‘M-C’. Com a pol.linitzador s’ha utilitzat la 
varietat ‘Max Red Bartlett’ amb portaempelt ‘franc’. La plantació del arbres es va 
realitzar al febrer de 1999.  
 
El disseny experimental és de blocs a l’atzar amb 3 repeticions. Cada tractament 
consta de 2 files d’una llargada d’11 m, realitzant-se els controls de producció, 
qualitat de la fruita, costos de implantació i de producció en les dues files de cada 
repetició. El nombre d’arbres de la parcel·la elemental és variable i oscil·la de 9 a 22. 
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S’han avaluat cinc tractaments, dos són formes en eix central (Fus i Eix) i els altres 
tres en tatura (Tatura-4 branques, Tatura-2 branques, Tatura-1 branca). Els 
tractaments avaluats, el marc de plantació, el tipus de plançó i el nombre 
d’arbres/ha s’exposen a la Taula 1.  
 

Taula 1: Tractaments avaluats, marcs de plantació i tipus de plançó utilitzats. 
  

SISTEMA Marc de plantació Arbres/ha Tipus de plançó 

FUS 3,75 x 1,25 m 2.133 Plançó d’un any sense 
anticipats i tallat 

EIX CENTRAL 
 3,75 x 1 m 2.667 Plançó de 2 anys branquejat 

TATURA 4 BRANQUES 3,75 x 1 m 2.667 Plançó de 2 anys amb 4 
branques 

 TATURA 2 BRANQUES 3,75 x 0,5 m 5.323 Plançó de 2 anys amb 2 
branques 

TATURA 1 BRANCA 3,75 x 0,5 m 5.323 Plançó d’un any sense 
anticipats i sense tallar 

 
 
El tipus de planta a utilitzar és: planta d’un any de viver, sense anticipats pels 
sistemes Fus i Tatura d’una branca, i preformada de dos anys de viver per la resta 
de tractaments.  En el cas de Tatura de 2 y de 4 branques es tractava de plançons 
preformats amb 2 o 4 branques, respectivament.   
 
De cada sistema s’han determinat els costos d’implantació, la rapidesa d’entrada en 
producció, la producció, l’eficiència productiva, els paràmetres de qualitat de la fruita 
i els costos de esporga i de recol·lecció. Tenim  com a referència el fus que s’utilitza 
habitualment en plantacions comercials de la zona de Lleida. El període 
d’amortització i la rendibilitat es calcularà al finalitzar l’assaig. 
 
 
4.  COSTOS DE PLANTACIÓ 
 
Les despeses realitzades a la plantació (1999) en pta/ha (Figura 1) inclouen: 

• Material : plantes, pals, canyes, filferro, tensors i àncores. 
• Feina: ma d´obra i màquines. 

 
Els costos de materials i  feina dels sistemes Tatura, son molt elevats, superant en 
el   Tatura-2 els 4 milions de pta,  degut principalment  al major número d’arbres 
per hectàrees a l’estructura de suport i a la necessitat de posar-hi canyes i lligar 
totes les rames. 
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Figura 1 : Costos de plantació corresponents a 5 sistemes 
de plantació amb la varietat ‘Conference’. 

 
 
 
5.- RESULTATS,  ANY 2000 
 
5.1.  FLORACIÓ I QUALLAT 
 
Com era d’esperar, el sistema de formació no va tenir cap efecte en l’època de 
floració. Excepte el  sistema  Fus, els arbres  van mostrar ja el segon any una 
bona floració. Per afavorir el quallat, es van realitzar els següents tractaments: 
 
1er-  Al 30% de floració:  Àcid Giberèlic  (0,1 g/100 l ) 
 Adob foliar (Goemar  300 cc/100 l) 
 Mullant (100 cc/100 l) 
 
2on-   15 dies més tard :  CCC ( 300 cc/100 l) 
                                      Adob Foliar (Goemar  300 cc/100 l) 
                                      Mullant (100 cc/100 l) 
 
 
 
5.2.  MA D’OBRA EN PODA I RECOL·LECCIÓ 
 
El temps dels treballs de poda i recol·lecció durant l'any 2000 dels diferents 
sistemes s’indiquen a la Taula 2, observant-se diferencies importants degudes 
fonamentalment a la recol·lecció i a la poda d’hivern. Els majors temps de 
recol·lecció estan relacionats amb produccions més elevades (Figura 2).  
 
 
 
 

Taula 2: Temps de poda i recol·lecció corresponents a 5 sistemes de 
plantació amb la varietat ‘Conference’. 
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SISTEMA Arbres/ha hores /ha 
  Poda hivern Aclareig Poda estiu Recol·lecció Total 

FUS 2.133 6 0 7 15 28 
EIX 
CENTRAL 2.667 24 0 12 86 123 
TATURA-4 2.667 75 0 16 70 161 
TATURA-2 5.333 85 0 20 56 160 
TATURA-1 5.333 93 0 17 67 177 

 
 
Cal destacar les mínimes hores de poda en el sistema Fus, degut a les 
característiques pròpies del sistema, així com el menor rendiment (kg/ha) en el 
moment de la recol·lecció degut a un accés més fàcil als fruits en els sistemes en 
Tatura.  
 
 
 
5.3.  PRODUCCIONS 
 
Les produccions obtingudes l'any 2000, presenten diferencies importants entre 
sistemes, observant-se una relació directa entre la rapidesa d’ocupació de l’espai 
assignat a cada arbre amb la producció obtinguda en les formes en tatura. L’Eix 
Central amb planta de 2 anys branquejada ha estat la més productiva, seguida del 
Tatura-4 i Tatura-1, obtenint-se amb el Fus produccions molt baixes (Figura 2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Produccions obtingudes al segon any de 
plantació (2000) amb 5 sistemes de plantació amb la 
varietat ‘Conference’. 

 
 
Els resultats obtinguts posen de manifest que fins i tot en perer, que és una 
espècie de molt lenta entrada en producció, l’aplicació de tècniques culturals 
adequades permet reduir al mínim el període improductiu. 
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5.4.  PARÀMETRES DE QUALITAT 
 
Dels paràmetres de qualitat, un dels més importants és el calibre del fruit, que per 
tractar-se del primer any de producció han estat bons (Taula 3), corresponent al 
Tatura-4 els més alts. La resta de paràmetres presenten poques diferencies entre 
sistemes. 
 
Taula 3: Pes mitjà dels fruits, distribució percentual dels calibres i paràmetres de 
qualitat corresponents a 5 sistemes de plantació amb la varietat ‘Conference’ l’any 
2000. 
 

SISTEMA Pes mitjà Distribució percentual dels calibres (mm) Fermesa IR Acidesa 
 (g) <55 60 -65 65 - 70 70 - 75 75+ (kg) (ºBrix) (g/l àc. màlic) 
FUS 236 0.5 3.0 47.2 31.3 18.0 6.5 16.8 2.2 
EIX CENTRAL 231 0.4 1.3 60.9 26.9 10.6 6.5 16.6 2.0 
TATURA-4 247 0.9 1.1 39.1 32.6 26.2 6.5 17.9 2.3 
TATURA-2 242 0.5 0.9 49.1 26.2 20.1 6.4 17.7 2.1 
TATURA-1 217 1.2 4.1 68.2 18.3 8.0 6.1 17.3 1.9 
          
 
 
 
5.5. VIGOR 
 
El vigor dels arbres mesurat en base al perímetre de tronc a 20 cm del punt 
d’empelt mostra diferencies entre sistemes ja al final del primer any. Els 
percentatges d’increment respecte al 1999 posen de manifest que el sistema Fus 
que és el que més s’ha incrementat, també ha tingut una producció més petita. 
D’això pot deduir-se la importància que té obtenir produccions importants els 
primers anys per tal de ser una ajuda en el control el vigor.  
 
 

Taula 6: Circumferència del tronc (mm) dels anys 1999 i 2000 i 
increment percentual del perímetre, corresponents a 5 sistemes 
de plantació amb la varietat ‘Conference’. 

 
SISTEMA Any 1999 Any 2000 % Increment 

FUS 80.3 127.8 37 
EIX CENTRAL 102.1 145.7 30 
TATURA – 4 116.5 161.6 28 
TATURA – 2 103.2 132.3 22 
TATURA –1 84.0 117.4 28 
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6. CONCLUSIONS 
 
 
• El cost de plantació dels sistemes en TATURA és molt superior al 

sistemes en FUS i EIX CENTRAL, degut a la major complexitat de 
l'estructura de suport. 

 
• La utilització de plantes de dos anys branquejades (EIX CENTRAL)  ha 

mostrat una més ràpida entrada en producció (2on verd), seguida del 
TATURA-4 i TATURA-1. 

 
• Els sistemes que han ocupat més ràpidament l’espai assignat han estat el 

TATURA-2 i el TATURA-4. 
 
• Tot i les bones produccions obtingudes en la majoria dels sistemes al 

segon verd, el pes mig dels fruits i els calibres han estat bons. 
 
• Al tercer verd esperen aconseguir-se produccions elevades  per alguns 

sistemes (superiors a 45.000 kg/ha) que influiran decisivament en la 
rendibilitat econòmica dels mateixos. 
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Foto 1. Vista general assaig a la floració de l’any 2001.  

Foto 2. Tatura-4 (4 branques) 
en el moment de la floració de 
l’any 2001. 
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