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Resultats i recomanacions de varietats de cicle curt

VARIETATS DE BLAT TOU

A la Figura 1 es presenten els índexs productius respecte a la varietat testimoni GALEON de varietats de blat tou assajades al

litoral de Girona, les quatre, tres i dues darreres campanyes. Només es mostren els resultats de les varietats que han

presentat els rendiments més elevats, sense diferències significatives de producció entre elles.

Figura 1.- Índexs productius respecte a la varietat testimoni GALEON de varietats

de blat tou assajades al litoral de Girona les quatre, tres i dues darreres

campanyes.

SENSAS
• Cicle llarg, entre els blats de primavera.

• Planta alta, sensible a l’ajagut.

• Molt susceptible al rovell bru.

• Pes hectolítric molt alt.

• Blat millorant (W > 300). Qualitat interessant.

ODIEL
• Bastant resistent a l’ajagut.

• Molt susceptible al rovell bru.

• Qualitat definida per una relació P/L baixa.
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TEJADA

GADES
• Cicle mitjà a tardà, més llarg que GALEON.

• Talla baixa.

• Mitjanament susceptible a cendrosa.

• Gran capacitat d’afillament.

ARTUR NICK

• Dates d’espigat i maduració molt precoces.

• Bastant resistent al rovell bru.

• Qualitat interessant. Relació P/L baixa.

GALEON
• És la varietat de talla més baixa.

• Resistència alta a l’ajagut.

• Susceptible a cendrosa i septoriosis.

• Gra de mida petita; pes específic mitjà.

ANAPO
• Molt precoç tant a espigat com a maduresa.

• Talla bastant alta.

• Susceptible a cendrosa i rovell bru.

• Gra gros i pes hectolítric alt.

• Dóna farines de força mitjana i equilibrades.

En dos anys d’assaig (resultats provisionals)

TEJADA ha mostrat un potencial productiu que

no ha diferit significativament de les anteriors.
Figura 2.- Camp d’assaig de varietats de la campanya 2009-10 de la Tallada

d’Empordà (el Baix Empordà).



Per a més informació podeu 
adreçar-vos a:

• Joan Serra i Gironella

IRTA Mas Badia 

Telèfon: 972780275

e-mail: joan.serra@irta.es

Resultats i recomanacions de varietats de cicle llarg

A la Figura 3 es presenten els índexs productius respecte a la varietat testimoni SOISSONS de les varietats de blat tou

assajades a l’interior de Girona, les quatre, tres i dues darreres campanyes. Només es mostren els resultats de les varietats que

han presentat els rendiments més elevats, sense diferències significatives de producció entre elles.

Figura 3.- Índexs productius respecte a la varietat testimoni SOISSONS de

varietats de blat tou assajades a l’interior de Girona les quatre, tres i dos

darreres campanyes.

PALEDOR
• Espiga sense aresta.

• Cicle llarg, d’espigat similar a SOISSONS.

• Presenta una bona sanitat.

• Resistent a l’ajagut. Baixa capacitat d’afillament.

• Dóna farines extensibles, amb la relació P/L baixa.

ANDALOU
• Espiga sense aresta.

• Data d’espigat mitjana; bastant resistent a l’ajagut. 

• Susceptible a Septoria sp.

BOTTICELLI
• Varietat hivernal d’espigat precoç.

• Talla bastant alta; bona capacitat d’afillament.

• Pes hectolítric elevat  i gra de mida grossa.

INOUI
• Cicle llarg, similar a SOISSONS.

• Bastant resistent a cendrosa i a rovell bru.

• Bastant bona capacitat d’afillament.

GARCIA
• Espiga sense aresta.

• Data d’espigat mitjana.

• Susceptible a malalties foliars.

• Pes hectolítric inferior al d’altres varietats.

CCB INGENIO
• Data d’espigat mitjana.

• Mitjanament susceptible a malalties foliars.

• Talla bastant alta; lleugera tendència a l’ajagut.

• Mida del gra grossa; farina de força (W) elevada.

NOGAL
• Data d’espigat bastant precoç. Certa alternativitat.

• Sensible a l’ajagut; planta bastant alta.

• Bona capacitat d’afillament.

• Presenta una bona sanitat.

• Mida del gra petita; però, pes específic alt.

• Farina de força (W) elevada.

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Índex productiu respecte SOISSONS (%)

Varietats assajades 4 anys

Varietats assajades 3 anys

GARCIA

NOGAL

CCB INGENIO

BOTTICELLI

PALEDOR

ANDALOU
INOUI

ISENGRAIN

Varietats assajades 2 anys

BOKARO

EXOTIC

AGUILA

INNOV

SOLLARIO

CAMARGO

BANDERA

ANDINO

BUENO

PREMIO

MECANO

AREZZO

EXOTIC
• Data d’espigat mitjana. 

• Susceptible  a les principals malalties foliars.

• Gra gros.

CAMARGO
• Espiga sense aresta. 

• Varietat hivernal d’espigat precoç.

• Planta d’altura baixa; bona capacitat d’afillament.

• Mida del gra petita.

INNOV
• Espiga sense aresta.  

• Espigat  tardà.

• Talla bastant baixa.

• Pes específic inferior a altres varietats.

AGUILA
• Espiga sense aresta.  

• Espigat bastant tardà, similar a SOISSONS.

• Pes específic inferior a altres varietats.

BUENO
• Espiga sense aresta.  

• Planta de talla baixa.

• Pes específic inferior a altres varietats.

En dos anys d’assaig (resultats provisionals) ha destcat la

varietat BANDERA.


