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1.- INTRODUCCIÓ: 
 
El presseguer es una espècie molt important en la fructicultura de Lleida, en constant increment 
i sotmesa a forts canvis de mercat en els darrers anys. Aquesta situació ha fet que les decisions 
que es prenen abans de la plantació com ara la densitat i el sistema de formació siguin encara 
més importants, ja que condicionen la inversió inicial i la rendibilitat futura. A més a més, en el 
cas dels sistemes de formació, aquests tenen una forta repercussió en la necessitat de mà 
d’obra i de maquinaria per les feines normals de cultiu, fet que condiciona o be condicionat pel 
tipus d’explotació que tenim. Per tant és d’interès analitzar diferents sistemes de formació per 
treure’n el màxim rendiment econòmic. 
Una de les tendències més generalitzades en els darrers anys és la reducció del volum total del 
arbre, utilitzant formes en volum de poca alçada. Els objectius perseguits en aquests sistemes 
són tenir un baix cost d’inversió i de mà d’obra, podent realitzar la major part de les tasques des 
de terra, sense renunciar però a una alta producció i qualitat però, sobretot, una millor 
rendibilitat econòmica. 
 

Conscients de la importància que té l’elecció del sistema de formació en l’èxit econòmic de la 
plantació, l’any 1995 l’IRTA-Estació Experimental de Lleida va començar un assaig de 
comparació de diferents sistemes de producció en presseguer a la finca de Gimenells. En aquest 
assaig, i durant 10 anys, s’han controlat els temps de treball en cada una de les feines anuals, 
així com les produccions, calibres i qualitats obtingudes. Aquesta tasca ens ha permès l’estudi 
econòmic dels sistemes que s’exposa a continuació. 
 

Objectiu : Comparar els resultats productius i rendibilitat econòmica de diferents sistemes de 
formació en presseguer. 
 
2.- METODOLOGIA: 
 
L’assaig s’ha realitzat a la finca de Gimenells de l’EEL en les següents condicions 
experimentals: 

Varietat:  Merryl O’Henry 
Portaempelt:  GF-305 
Tipus de plançó: Arbre d’empelt de juny   

  
  
  

. 
f  

Marc i nº arbres: Segons sistema 
Condicions de reg: Localitzat per degoteig 
Data de plantació: Gener 1995 
Diseny:                     Blocs a l’atzar amb tres repeticions
Parcel·la elemental:   3 iles de 38,5 m.amb controls sobre la fila central. 
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- Tractaments: 
Es comparen 6 sistemes de formació. Les seves  característiques es descriuen a la taula 1. 
 

Taula 1.- Característiques dels diferents sistemes estudiats a l’assaig. 
Sistemes Marc de plantació Densitat de plantació 

 (m) (arbres/ha) 
YPSILON 5,5 X 1,75 1.039 

EIX 4,5 X 1,75 1.270 
VAS 5,5 X 3,5 519 

DOBLE Y 5,5 X 3,5 519 
PALMETA 4,5 X 3,5 635 
TATURA 5,5 X 3,5 519 

 
- Característiques bàsiques dels sistemes: 
Cada  sistema de formació que es menciona a continuació, es pot realitzar de diferents 
maneres, la descripció que es fa en aquest informe  correspon concretament a l’adoptada en 
l’assaig. 
A tots els sistemes, tant en el període de formació com en el període de plena producció, 
s’els ha aplicat anualment podes d’estiu, orientades primer a la formació de la planta i més 
tard per mantenir millor el seu equilibri vegetatiu. 
No s’han utilitzat mai reguladors de creixement. 
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PALMET
almeta  amb un sol pis obert inicialment a 45º amb l’ajuda de canyes  i que més tard es 
eixa redreçar, formant una palmeta de tres eixos. La planta creix  de forma lliure, d’aquesta 
anera tant l´altura de l´arbre com l´ocupació de l´espai dintre de la fila, s’assoleix 
pidament. 

er aconseguir un bon equilibri vegetatiu i facilitar l´entrada de llum, es forma una sola 
tructura de rames secundaries a la base, la resta de rames son de producció i poden sortir 

irectament dels eixos o de les rames de suport curtes. Les rames vigoroses que es formen a 
 part alta de l´arbre, s’eliminen sistemàticament. 
er facilitar la formació de l´arbre es necessari una estructura de sopor, sobre tot en zones 
e vents dominants. 
altura dels arbres es de 4 metres, per lo tan es fa necessària una assistència mecànica per 
alitzar les feines de poda, aclareix i recol·lecció. La forma del arbre, facilita aquesta 
ecanització 
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EIX 

 
Arbre format per un eix vertical estructurat a la base amb un pis de quatre rames 
secundaries disposades en forma de X, obertes inicialment amb canyes i que més endavant 
es mantenen en una posició pròxima a l´horitzontal  mitjançant els corresponents 
desviaments.  La resta de rames son de producció i poden sortir directament de l´eix o de 
les rames de suport  curtes. 
L’eix es deixa créixer lliurement sense desviaments fins l´altura establerta. 
La formació de l´arbre sense cap mes rama d´estructura que les de la base, facilita 
l´equilibri de la planta i una bona penetració de la llum. 
Al igual que la palmeta per que la planta creixi verticalment, sobre tot en zones de vens 
dominants es necessari una estructura de sopor 
Degut a l’alta densitat de plantació i quant l’arbre esta acabat, cada fila forma un pla de 
producció de 4 metres d’alt, facilitant  l’assistència mecànica necessària. 

 

YPSILON 

Arbre format  por dos mares disposades transversalment al reng, formant dos plans de 
producció en una mateixa fila. Les dos rames, obertes inicialment amb una canya, es deixen 
redreçar mes tard formant dos eixos. 
A la base de les rames principals es forma una estructura de rames secundaries per facilitar 
l’ocupació de l’espai i mantenir més fàcilment l’equilibri de la planta. 
Per facilitar l’entrada de llum a l’interior de l’arbre,  es fa un tipus de poda similar al eix i la 
palmeta. 
En aquest sistema no es necessita estructura de suport. 
La formació de dos plans de producció per fila, mes o meinys  verticals, facilita la 
mecanització  de les feines de conreu. 
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VAS 

 
Arbre de tres o quatre mares, estructurades amb dos o tres submares  situades 
alternativament i de vigor decreixen de baix cap dalt. Tant les mares com les submares son 
obertes amb canyes, sense desviaments, d’aquesta manera s’aconsegueix ocupar l’espai més 
ràpidament.   
L’altura dels arbres es de 4 metres , es que fa necessària  l’assistència mecànica . 
 

 

DOBLE Y 

 
Es un vas de quatre mares disposades dos per banda en posició obliqua respecte la fila. Vist 
des de dins del reng, els arbres presenten l’aspecte d’una Y, corresponent a dos plans de 
producció inclinats 30º respecte la vertical. 
Cada mare disposa d’una submare orientada longitudinalment a la fila 
 Cap rama principal es posiciona  perpendicularment al reng ni a l´interior de la Y, lo que 
facilita el pas i l´accés a l´arbre. 
L’obertura de les mares y submares es fa mitjançant desviaments, especialment a l’estiu, per 
lo que la poda en verd d’aquest sistema es de gran importància duran el període de 
formació. 
L´altura dels arbres es manté a 2,5 m., lo que permet realitzar totes les feines des de terra 
sense necessitat d´assistencia mecànica. 
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TATURA 

 
Arbre de 4 a 6 mares obertes cap al reng amb l’ajuda d’una infrastructura de pals i filferros, 
formant dos plans de producció inclinats 45º respecte la vertical. 
La forta inclinació de les rames principals provoca sobre tot els primers anys l’aparició de 
nombrosos “chupons” a l’interior de l’arbre que s’eliminen o desvien sistemàticament amb 
podes d’estiu. 
Les rames principals s’esporguen com la palmeta donant prioritat al creixement terminal i no 
es desvien fins que es creuen amb les dels arbres de la fila del costat, formant una espècie 
de túnel entre les dos files . 
Degut a l’alçada mitjana de la plantació, gran part de les feines es poden fer de terra i la 
resta amb l’ajuda de qualsevol remolc existent a l’explotació. 
 
 
3.- RESULTATS PRODUCTIUS 
 
Els resultats productius dels diferents sistemes de formació es presenten a la taula 2. 
 
Taula 2.- Produccions totals anuals i acumulades (Tn/ha) dels diferents sistemes de formació en 
presseguer. 

 2ª f. 3ª f. 4ª f. 5ª f. 6ª f. 7ª f. 8ª f. 9ª f.
10ª 
f. Acumulada 

 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
96-
98 

00-
04 

96-
04 

YPSILO
N 3,9 22,0 33,5 0,0 42,2 41,1 45,7 60,3 46,7 59,3 236,0 295,3

EIX 6,9 22,8 34,9 0,0 43,1 41,5 42,2 53,9 40,3 64,6 221,0 285,6

VAS 1,8 20,1 33,4 0,0 40,9 35,1 41,9 50,4 37,1 55,3 205,4 260,7
DOBLE 
Y 1,6 16,1 26,3 0,0 39,0 29,7 32,6 45,9 33,6 44,0 180,8 224,8
PALMET
A 3,7 16,2 32,0 0,0 40,4 42,0 39,1 48,2 42,4 51,9 212,2 264,1

TATURA 2,1 14,7 28,9 0,0 43,6 37,5 50,5 58,4 49,6 45,7 239,6 285,3
 (1) Pèrdua de tota la producció per pedregada 
La entrada en producció va estar relacionada directament amb la densitat de plantació, 
essent l’Eix i l’Ypsilon els sistemes que van donar les produccions més altes als tres primers 
anys. 
Una vegada assolida la plena producció els sistemes més productius varen ser el Tatura i 
l’Ypsilon, seguits de l’Eix, la Palmeta i el Vas, mentre que el menys productiu va ser el Doble 
Y. 
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Als 10 anys de plantació els sistemes que més han produït varen ser l’Ypsilon, el Tatura i 
l’Eix, seguits de la Palmeta i el Vas, essent el Doble Y el que va registrar la producció 
acumulada més baixa. 
 
 
Taula 3.- Pes mig (gr) i distribució de calibres (Mitjanes ponderades 1998-2004) 
 Pes mig Distribució de calibres  (% pes) 

 g/fruit 
65-70 
mm 70-75 mm75-80 mm80-85 mm+85 mm 

YPSILON 222 11 22 33 22 11 
EIX 228 9 21 30 26 14 
VAS 232 8 20 32 27 13 
DOBLE Y 235 6 18 31 29 16 
PALMETA 233 8 19 32 26 16 
TATURA 231 11 19 28 24 18 
 
EL Doble Y va presentar els calibres més alts, seguit del Vas, la Palmeta i el Tatura. Els 
sistemes amb calibres més baixos van ser l’Ypsilon i l’Eix. 
 
4.- RESULTATS ECONÒMICS 
 
Per tal de definir quins són els millors sistemes de formació de l’assaig, s’ha portat a terme 
un estudi econòmic amb les dades reals de produccions, calibres i temps d’esporga, aclareig i 
collita que s’han controlat durant tots els anys de l’assaig. Cal tenir en compte, que l’estudi 
econòmic realitzat no té per finalitat establir el cost de producció del kg de préssec, si no la 
comparació entre els diferents sistemes de l’assaig. 
La metodologia emprada permet una comparació econòmica dels sistemes i dóna informació 
perquè cada agricultor pugui decidir en el moment de la plantació, quin es el sistema més 
rentable o adient a les seves condicions particulars. 
 
 
- Consideracions: 
 
Per l’anàlisi econòmic s’ha tingut en compte les següents consideracions: 
Càlculs extrapolats a una hectàrea complerta (sense marges) de forma rectangular. Costos a 
preu actual. S’inclou instal·lació de reg per degoteig i fertirrigació, amb part proporcional de 
capçal i caseta de reg que abasteixen a 5 ha. Treballs en alçada fets amb cistella 
autopropulsada amb cost igual a la suma del cost de mà d’obra i de lloguer de la màquina. 
Cost de l’assegurança inclou pedra i no gelada i comptabilitzat sobre la producció total de 
l’any. Es considera ingrés per sinistre al cinquè verd. Costos anuals segons feines usuals de 
maneig, administració, impostos i arrendament de la terra. S’inclou interessos fixes anuals 
del capital. Cost de la ma d’obra no especialitzada de 5,5 €/hora, d’esporgador 8 €/hora. Cost 
lloguer cistella per feines alçada, 3,55 €/hores. Càlcul d’indicadors econòmics a 10 anys així 
com simulacions a 15 anys amb dades dels anys 11 a 15  extrapolades de la mitjana dels 
anys 6 a 10. No es tenen en compte les possibles diferències de la vida útil de la plantació. 
 
 
 
 
 
- Indicadors emprats: 
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En l’anàlisi econòmic s’utilitzen els següents indicadors: 
Cost de plantació: Cost per realitzar la plantació que inclou plantes, tutor, preparació del 
sòl, adobat, materials, instal·lació de reg, mà d’obra i interessos generats durant el primer 
any. 
Inversió inicial: Cot de plantació més despeses del primer any. 
Any de retorn: Any en el que es recupera la inversió. 
TIR o Taxa Interna de Rendiment: Taxa de rendibilitat mitjana anual de la plantació. 
VAN o Valor Actual Net: Mitjançant la taxa de descompte actualitza tots els balanços anual 

generats per la inversió. Representa el valor actual dels guanys acumulats de tota la 
vida de la plantació. 

 
- Anàlisi de sensibilitat: 
 
Donat que els resultats econòmics depenen del preu aplicat al producte, i que aquest pot 
tenir fortes variacions en 10 anys, s’ha treballat amb tres supòsits de preu mantenint 
constant la relació de variació de preus entre els diferents calibres (les dades de preu mig i 
les variacions de preu entre calibres han estat obtingudes a partir de dades històriques de 10 
anys de diferents centrals de la zona de Lleida). 
Els supòsits són: 
Preu mig de la fruit:   0.350 €/kg per calibre de 70-75 mm. 
Preu inferior al preu mig.  0.250 €/kg per calibre de 70-75 mm. 
Preu superior al preu mig.  0.450 €/kg per calibre de 70-75 mm. 
 
Els preus aplicats a cada un dels calibres es mostren amb el resum econòmic (figura 6). 
 
 
- Resultats: 
 
COST DE PLANTACIÓ 
 
El cost de plantació ha estat molt diferent en funció de la densitat i de la necessitat de tutors, 
sent els sistemes en Eix i el Tatura els més cars. Els sistemes més econòmics han estat el 
Vas i el Doble Y. Els sistemes Ypsilon, Eix i en menor grau la Palmeta han tingut una major 
inversió que el Vas pel major nombre de plantes per hectàrea, i mentre que la Palmeta, l’Eix i 
especialment el Tatura han tingut el cost afegit de l’entutoratge. El cost d’implantació de l’Eix 
i el Tatura ha estat un 70% superior al Vas. 
 
 
COST ANUAL EN PLENA PRODUCCIÓ 
 
El costos de l’activitat generada a l’any (sense amortitzacions ni interessos del capital) en els 
últims 5 anys de la plantació (1999-03) mostren clarament les diferències entre els sistemes 
més alts i els baixos (a excepció del dobles fila), degut als diferents costos totals de collita 
que hi ha entre ells (figura 4). A excepció del cost de collita, la suma de costos de tots els 
sistemes és molt similar. 

IX Jornada Fructícola. 27 y 28 d’octubre de 2004                                            7
   



IRTA- Estació Experimental de Lleida 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

2 FILES Ypsilon Solen Mur
Fruiter

Fus Eix
Corbat

Tesa Fus
Axe

Eix
central

C
os

t a
nu

al
 (€

)
Collita

Aclareig

Esporga

Seguro

Altres

Manten.

Mitjana 99-03

 
Figura 4.- Costos mitjans de l’activitat de l’any (sense amortització ni interès) durant els últims 5 anys 
d’assaig 
 
ESTUDI ECONÒMIC GLOBAL 
 
En les figures 5 i 6 s’inclou informació dels fluxes de diners anuals i acumulats per la situació 
de preu mig, així com els indicadors econòmics, costos de plantació, any de retorn de la 
inversió i els indicadors TIR i VAN, per tres situacions de preu diferents (figura 6). 
 
L’anàlisi econòmic de les dades obtingudes a l’assaig en condicions de preu mig i baix mostra 
els millors resultats en els sistemes Fus i Mur fruiter, ja que tenen altes rendibilitats i 
baixos costos de plantació. En el cas del l’Eix central de 4 m d’alçada, la rendibilitat és 
lleugerament inferior degut a la major inversió inicial pel major cost en planta, i una petita 
reducció de l’ingrés dels últims 5 anys per reducció del calibre. 
 
L’Eix corbat i el Tesa han donat resultats inferiors tot i que presenten més bones 
rendibilitats que l’Eix central al ser molt productius els primers anys. Al ser formes més 
baixes tenen un cost anual inferior que els sistemes alts, però aquesta menor alçada fa 
també que tinguin una superfície productiva inferior, sent el balanç final pitjor que el Fus i el 
Mur Fruiter. Aquesta reducció de la superfície productiva és encara major al Solen, el que fa 
que el balanç anual hagi estat molt inferior i per tant, un sistema no recomanable.  
 
En el cas del Ypsilon, tot i que ha presentat bones produccions els últims anys, han estat de 
calibre lleugerament inferior, el que conjuntament amb una producció acumulada durant els 
primers anys més baixa ha provocat una menor rendibilitat. Un cas contrari s’ha observat 
amb el Fus Axe que, encara que presenta la major producció acumulada durant els primers 
anys (a exceptuant el 2 files), els inferiors calibres i l’alt cost de plantació han provocat 
baixes rendibilitats. Aquesta situació pot estar deguda a un marc de plantació massa estret. 
 
Aquestes diferències relatives entre sistemes es redueixen a mesura que augmenta el preu 
de la fruita, donant-se poques diferències quan el preu de la fruita és elevat. 
 
Per últim remarcar que alguns dels sistemes han estat menys rendibles degut a limitacions 
agronòmiques (per exemple en el cas del Fus Axe), i podrien haver estat tan o més rendibles 
en situacions agronòmiques diferents. Per tant, els resultats no són extrapolables si les 
condicions de cultiu difereixen substancialment de les del present assaig 
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Figura 5.- Balanç anual (flux) i balanç anual acumulat (acum) de l’anàlisi econòmica dels diferents 
sistemes en condicions de preu mig (les dades inclouen amortitzacions a partir del tercer verd i 
interessos generats) amb les dades disponibles dels 10 anys.
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Situació preu mig 

INDICADORS ECONÒMICS

Taxa Interès 5 % <70 70-75 75-80 80-85 <85 Calibre (mm)
Taxa de descompte 3.5 % 0.06491 0.1803 0.23439 0.25242 0.26144 Preu fruita (€/kg)

COST BALANÇ ANUAL Any
PLANTACIÓ % Mitjana 6-10 % retorn TIR VAN %

2 FILES -40295 327 6470 62 8 6.9% 12,174 € 19
Ypsilon -14158 115 9338 90 7 20.6% 47,511 € 73
Solen -11363 92 7202 69 7 19.5% 36,200 € 56
Mur Fruiter -13551 110 10770 103 6 26.3% 62,946 € 97
Fus -12316 100 10424 100 6 28.7% 64,704 € 100
Eix Corbat -15639 127 9264 89 6 26.4% 56,617 € 88
Tesa -13664 111 8199 79 6 26.3% 50,851 € 79
Fus Axe -19625 159 6848 66 6 17.6% 34,002 € 53
Eix central -17519 142 9998 96 6 23.9% 56,435 € 87  

 
Situació preu inferior 

INDICADORS ECONÒMICS

Taxa Interès 5 % <70 70-75 75-80 80-85 <85 Calibre (mm)
Taxa de descompte 3.5 % 0.0541 0.1502 0.1953 0.2103 0.2178 Preu fruita (€/kg)

COST BALANÇ ANUAL Any
PLANTACIÓ % Mitjana 6-10 % retorn TIR VAN %

2 FILES -40295 327 2780 41 12 -4.3% -21,346 € -63 
Ypsilon -14158 115 5826 86 8 11.9% 19,435 € 57
Solen -11363 92 4240 63 8 9.8% 11,880 € 35
Mur Fruiter -13551 110 7033 104 7 17.2% 32,288 € 95
Fus -12316 100 6758 100 7 19.0% 34,070 € 100
Eix Corbat -15639 127 5793 86 7 15.9% 26,332 € 77
Tesa -13664 111 4983 74 7 15.4% 22,543 € 66
Fus Axe -19625 159 3674 54 9 6.4% 5,739 € 17
Eix central -17519 142 6268 93 7 14.1% 24,948 € 73  

 
Situació preu superior 

INDICADORS ECONÒMICS

Taxa Interès 5 % <70 70-75 75-80 80-85 <85 Calibre (mm)
Taxa de descompte 3.5 % 0.0865 0.2404 0.3125 0.3366 0.3486 Preu fruita (€/kg)

COST BALANÇ ANUAL Any
PLANTACIÓ % Mitjana 6-10 % retorn TIR VAN %

2 FILES -40295 327 13837 78 6 21.1% 79,103 € 63
Ypsilon -14158 115 16351 92 6 33.5% 103,569 € 82
Solen -11363 92 13116 74 6 33.5% 84,759 € 67
Mur Fruiter -13551 110 18231 103 6 40.6% 124,161 € 99
Fus -12316 100 17744 100 4 43.9% 125,870 € 100
Eix Corbat -15639 127 16193 91 4 43.4% 117,087 € 93
Tesa -13664 111 14620 82 4 43.3% 107,373 € 85
Fus Axe -19625 159 13184 74 5 34.2% 90,434 € 72
Eix central -17519 142 17444 98 5 39.3% 119,306 € 95  

Figura 6.- Resultats de l’anàlisi econòmic a 15 anys pels diferents sistemes en tres 
situacions de preu de la fruita diferents. 
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