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1. INTRODUCCIÓ 
En les condicions climàtiques del Sud d’Europa, el cop de sol és un dels factors que 
més incideixen en la reducció del percentatge de fruits de primera categoria, 
especialment en certes varietats com ‘Granny Smith’, ‘Fuji’ o ‘Gala’. Existeixen encara 
certs dubtes respecte les causes del desenvolupament del cop de sol, tot i que està 
àmpliament acceptat que les altes temperatures del fruit hi juguen un paper important. 
En canvi, existeix més debat pel que fa al paper de la radiació. Els mecanismes 
fisiològics causants dels símptomes del cop de sol no són del tot clars. Existeixen 
diferents hipòtesis, des de la necrosis dels teixits fins a la degradació de pigments en 
funció del grau de cop de sol. El mètode més efectiu pel seu control és la selecció 
minuciosa de varietats ben adaptades a les condicions climàtiques locals, ja que 
mostren diferències en quant a la sensibilitat al cop de sol. Altres experiències de 
control avaluades en diferents zones del món inclouen la protecció amb xarxes 
antipedra, refrescament evaporatiu mitjançant reg per aspersió i aplicació d’un film de 
partícules de caolí amb diferents graus d’èxit i implementació. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL COP DE SOL 
El cop de sol en pomera es descriu com una degradació variable del color normal de 
l’epidermis des d’una lleu decoloració o engroguiment fins a un total ennegriment 
causat per la necrosis dels teixits del fruit. La necrosis deguda al cop de sol ha sigut el 
típic símptoma en algunes varietats (‘Golden Delicious’), tot i que la incidència d’aquest 
tipus extrem de cop de sol és bastant reduït o la seva importància queda restringida a 
zones amb un clima molt càlid determinats anys. Els símptomes de cop de sol més 
lleugers són més freqüents, tot i que en varietats de coloració groga com ‘Golden 
Delicious’, no són una raó suficient per a una devaluació de la qualitat comercial. No 
obstant, en varietats de coloració verda com ‘Granny Smith’ o bicolors com ‘Fuji’, 
aquest tipus de cop de sol és molt més freqüent i suposa pèrdues econòmiques 
considerables en determinades zones de cultiu. 
 
3. CAUSES I MECANISMES FISIOLÒGICS 
Schraeder (2001),  proposa que existeixen dos tipus de cop de sol amb certes 
diferències en quant als factors causants. Segons l’autor, el tipus de cop de sol més 
extrem, cop de sol necròtic, es desenvoluparia quan la temperatura de la superfície del 
fruit supera els 52ºC i seria un procés letal, resultant el teixit necrosat. El cop de sol 
amb una simptomatologia més lleugera, decoloració de l’epidermis amb aparició de 
coloracions marrons, apareixeria amb temperatures de l’epidermis del fruit per sobre 
els 47-48ºC, amb certes diferències entre varietats i requeriria radiació molt 
probablement, radiació UV del tipus B, pel seu desenvolupament. Altres autors com 
Wünsche et al. (2002) i Yuri et al. (2001), suggereixen que en qualsevol cas el factor 
més important continua essent les temperatures altes del fruit. 
 
Les hipòtesis pels mecanismes fisiològics involucrats en el dany per cop de sol són 
també variades. Existeix un acord generalitzat que el cop de sol extrem és el resultat 
de la necrosis del teixit de l’epidermis del fruit degut a un dany per temperatura. En 
quant a la decoloració del fruit degut al cop de sol més lleuger, sembla que seria el 
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resultat dels processos oxidatius degut a la generació de radicals lliures o la degradació 
dels pigments de l’epidermis. 
 
4. EXPERIÈNCIES REALITZADES: METODOLOGIA I RESULTATS 
 

Adaptació varietal a les condicions climàtiques locals. Diferències en 
sensibilitat varietal 
El sistema més efectiu per controlar l’aparició del dany per cop de sol és la selecció de 
varietats adaptades a les condicions climàtiques de la regió, incloent la seva sensibilitat 
al cop de sol. Existeixen clares diferències entre les varietat en quant a la seva 
sensibilitat. En la taula següent es pot observar el diferent grau de sensibilitat dels 
diferent grups de varietat més importants. 

Taula 1 Sensibilitat de las principals varietats de pomera. 

Grup varietal Sensibilitat 
‘GOLDEN DELICIOUS’ ++ 
‘PINK LADY’ ++ 
‘ROYAL GALA’ ++ 
‘RED DELICIOUS – tipus llis’ ++ 
‘RED DELICIOUS – tipus estriat’ +++ 
‘GRANNY SMITH’ ++++ 
‘FUJI – tipus lis’ ++++ 
‘FUJI – tipus estriat’ +++++ 

Taula 2 Sensibilitat de diferents clons de ‘FUJI’  al cop de sol  l’any 2003 a l’EEA Mas 
Badia i en l’EE de Lleida. 

Cultivar EEA Mas Badia EE Lleida 

(varietats ombrejades són 
estriades) 

% fruits  
>60% sup.  
colorejada

% dany 
cop  sol

% fruits  
>60% 

sup.  
colorejada 

% dany 
cop  sol

FUJI NAGAFU 2 (TASMANIA) 25.9 20.4 23.4 7.5 
FUJI 2 INFEL® 6671 41.6 23.6 - - 
FUJI CHOFU 2 (EUROPEPINÈRES) 34.2 24.2 57.4 11.2 
FUJI SUPREMA (EPAGRI 405) 30.8 24.3 65.1 35.5 
FUJI REDSPORT 5.2 24.6 8.1 4.8 
FUJI CHOFU Nº2 INFEL® 6977 35.8 26.3 52.3 13.6 
FUJI RAKU RAKU 19.3 26.9 31.6 25.1 
FUJI KIKU® 8 37.8 27.3 43.8 11.2 
MYRARED FUJI 32.2 27.4 27.0 17.8 
FUJI CHOFU 2 EP 9021 33.5 27.6 57.4 11.2 
FUJI 6629 36.8 27.7 57.8 14.6 
FUJI AKIFU 7 (TASMANIA) 20.0 28.6 24.5 2.6 
FUJI TYPE 3 BC-2 INFEL 7690 19.5 28.8 34.0 11.5 
SUN FUJI 34.9 29.8 40.5 17.4 
FUJI NAGAFU 12 (DELBARD) 15.5 33.1 16.1 2.9 
FUJI Nº2 (DAVO. LIGONNIÈRE) 35.8 33.6 47.9 6.9 
FUJI TYPE 3 INFEL® 7434 29.7 37.8 33.0 12.4 
FUJI NAGAFU 6 (MAZZONI) 26.3 38.4 49.9 29.9 
SPIKE FUJI 54.7 53.5 36.6 40.9 
Mitjana varietats / localitats 30.0 29.7 27.3 15.4 
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En general, no s’observen clares diferències  respecte a la sensibilitat al cop de sol 
entre clons d’un mateix grup varietal. A la Taula 2, es pot observar el percentatge de 
fruits afectats per cop de sol en diferents clons del grup ‘Fuji’. Excepte pel cultiu ‘Spike 
Fuji’ amb una major incidència, la resta de clons mostren un nivell similar de 
sensibilitat. Si be les diferències són relativament petites, es pot observar que en 
general, els clons de coloració llisa mostren menys severitat del problema que els clons 
estriats, ja que la major superfície colorejada a prop del moment de collita en els clons 
llisos emmascara la degradació dels pigments degut al cop de sol. 
 
 
El refrescament evaporatiu mit ançant reg per aspersió j
El refrescament evaporatiu mitjançant reg per sobre la plantació és efectiu per reduir el 
dany per cop de sol (Parchomchuk and Meheriuk, 1996). La reducció del cop de sol pot 
variar entre el 5 i el 50% segons la referència. Una discussió exhaustiva respecte els 
sistemes de disseny hidràulic dels mateixos es pot trobar a Evans (1999). En general el 
sistema utilitzat consisteix en cicles de reg reduïts de 10-15 minuts cada vegada que la 
temperatura de l’aire sobrepassa els 28-30ºC. Els cabals utilitzats estan en el rang de 
0.45 a 4.5 mm h-1. 
 
No obstant, existeixen certes limitacions a l’ús pràctic del sistema, essent les més 
importants la necessitat de comptar amb suficient aigua de bona qualitat. Evans 
(1999), va proposar l’índex Potencial de Deposició de Calci1 (LDP en anglès) com un 
dels paràmetres per estimar la potencialitat d’ús de l’aigua en un reg per refredament 
evaporatiu. Fins i tot un LDP inferior a 1 pot resultar en una aigua no utilitzable per 
aquest propòsit degut a les deposicions de calci en les fulles i fruits que poden 
representar una fitotoxicitat per la planta. Altres consideracions a tenir en compte  són 
l’increment en la infestació per males herbes i un ambient més propici per les malalties 
d’origen fúngic. 
 
L’any 2002 i 2003 a l’EEA Mas Badia, es va utilitzar el refrescament evaporatiu en una 
plantació de ‘Fuji’ utilitzant microaspersors d’un cabal de 25 L/h amb una densitat de 
1333 unitats/ha (3.3 mm h-1). El sistema s’accionava de forma automàtica cada 15 
minuts cada vegada que la temperatura de l’aire superava els 28ºC. Els resultats en al 
reducció del cop de sol es poden observar a la Taula 3. Aquest resultat foren 
influenciats per la baixa qualitat de l’aigua (LDP>6) i condicions extremes durant l’any 
2003. 
 

Taula 3  Danys per cop de sol (% fruits) en ‘FUJI’ sota refrescament 
evaporatiu a l’IRTA-EEA Mas Badia durant els anys  2002 i 2003. 

Tractament 2002 2003 
 FUJI KIKU® 8 FUJI KIKU® 8 FUJI RAKURAKU
Testimoni 17.5 39.4 38.6
Reg per sobre la plantació 9.0 29.6 43.9
 
Apl cacions de films de  partícules processades  de Caolí i

                                                

Un altre dels mètodes proposats per reduir el dany per cop de sol és l’aplicació de 
partícules processades de caolí per produir una pel·lícula en l’epidermis del fruit per 
reduir la càrrega de calor i conseqüentment reduir el dany per cop de sol (Glenn et al., 

 
1 Potencial de Deposició de Calci (Lime Deposition Potencial): Valor mínim de (CO-

3 + HCO2-
3) (meq/L) 

ó Ca2- (meq/L) 
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2003). Els resultats de diferents autors suggereixen una bona eficàcia amb reduccions 
del dany que varien des del 58 % al 21 % respecte al testimoni no tractat. L’any 2003, 
en un experiment realitzat a l’EEA Mas Badia, es van utilitzar dos fonts diferents de 
partícules processades de caolí (Caolí CBIA, Espanya i SURROUND®) en diferents clons 
de ‘Fuji’ (‘Akigu-7’, ‘Suprema’ i ‘Rakuraku’). Les aplicacions van començar 45 dies 
després de plena floració amb un total de 7 aplicacions. Les 4 primera aplicacions es 
van realitzar a intervals setmanals i les 3 últimes, a intervals de 15 a 20 dies. La dosis 
utilitzada fou de 25 kg/ha en 1000 L de brou. Els resultats (Taula 4) mostren que 
l’aplicació de caolí processat va reduir la incidència de cop de sol sense cap efecte 
negatiu sobre el desenvolupament de la coloració vermella del fruit. 
 
Taula 4 Incidència del dany por cop de sol (%  fruits) del testimoni i dels arbres 
tractats amb partícules processades de caolí en diferents clons de ‘FUJI’ durant l’any 
2003 en la EEA Mas Badia.   

 Testimoni Caolí CBIA Surround 
FUJI AKIFU-7 70.6 38.5 38.5 
FUJI SUPREMA 70.5 47.5 49.8 
FUJI RAKURAKU 51.4 - 41.8 
 
 
Xarxes antipedra 
L’ús de cobertes per protegir contra la pedra per reduir el dany per cop de sol, 
tant a Girona com a Lleida, depenent en ran mesura de la sensibilitat varietal ( 
Taula 5 i  
 
 
 

 

 

Taula 6). La magnitud de la reducció és clarament significativa en cobertes de 
color negre independentment de l’any. Amb les xarxes blanques hi ha any amb 
l’any 2003 en la varietat ‘Fuji Suprema’ que la reducció fou petita (Taula 5). No 
obstant, amb els dos tipus de xarxa en el cas de la varietat ‘Fuji’, es va observar 
una reducció dels percentatges de fruits colorejats, així com una reducció en el 
contingut de sòlids solubles del fruit. La utilització de xarxes antipedra ha de 
considerar un anàlisis integrat avaluant tots els beneficis i inconvenients 
potencials així com l’entorn econòmic de la comercialització de la varietat en 
qüestió. 
Taula 5 Incidència del cop de sol (% fruits) de xarxes antipedra en 3 cultivars de 
‘FUJI’ durant els anys 2002 i 2003, a l’EEA Mas Badia.   

 2002 2003 2002 2003 
 Xarxa 

Blanca 
Sense 
Xarxa 

Xarxa 
Blanca 

Sense 
Xarxa 

Xarxa 
Negra 

Sense 
Xarxa 

Xarxa 
Negra 

Sense
Xarxa

FUJI 
SUPREMA 

12.2 23.8 44.4 55.3 - - - - 

FUJI NAGAFU 
2 

7.9 25.0 24.1 44.2 - - - - 

FUJI KIKU-8 - - - - 8.8 19.2 12.0 43.0 
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Taula 6 Efecte de diferents xarxes antipedra en la incidència de cops de sol (%  
fruits) en quatre varietats de pomera a l’EE Lleida, anys 2002 i 2003.   

EE Lleida 2002 2003 

Finca de Corbins Xarxa 
Blanca 

Sense 
Xarxa 

Xarxa 
Blanca 

Sense 
Xarxa 

GALAXY 0.5 1.2 2.0 4.9 
FUJI NAGAFU 6* 0 0 2.4 17.7 
* el 2002 alternança, molt poca collita i arbres vigorosos, fruits protegits del sol. 
EE Lleida 2002 2003 

Finca de Mollerussa Xarxa 
Blanca 

Xarxa 
Negra 

Sense 
Xarxa 

Xarxa 
Blanca 

Xarxa 
Negra 

Sense 
Xarxa 

MONDIAL GALA 0 0 0.3 0.3 3.8 12.0 
SMOOTHEE 0.1 0.4 1.2 0.3 1.8 2.7 
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