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1.- INTRODUCCIÓ. 
Fins a l’any 2000, el clorur de clormequat (CCC) era l’element fonamental en la 
reducció del vigor o desenvolupament vegetatiu de les plantacions de perer. 
 
A partir del 2001, i atesa una directriu de la Comissió Europea, l’ús del CCC va ésser  
prohibit en perer. Els beneficis del CCC en perer es podien resumir amb alta eficàcia 
en la reducció del vigor, increment en el quallat dels fruits, millora en la inducció floral 
i un preu competitiu. 
 
Les opcions per la reducció del vigor poden ser vàries: En primer lloc l’ús del 
Paclobutrazol mitjançant aplicacions foliars i radiculars. En segon lloc l’ús de certes 
tècniques culturals com l’Esporga d’arrels, la reducció del reg, anellat, incisions al 
tronc, etc., malgrat que en aquests casos es disposa de poca informació sobre les 
seves possibilitats a les nostres condicions. 
I per últim també es disposa de la Prohexadiona-Ca, un fitorregulador registrat a 
Espanya des del 2002 que actua com un inhibidor de la síntesis de giberel·lines, com 
el CCC o el Paclobutrazol. 
 
L’objectiu que es planteja aconseguir en aquest estudi és conèixer les opcions de 
vàries alternatives en la reducció del vigor de l’arbre en pera Blanquilla. 
 
En aquest projecte s’han estudiat vàries estratègies culturals (Esporga d’arrels 
Reducció de reg i Esporga en verd) i estratègies químiques o fitorreguladors 
(Paclobutrazol-foliar i Prohexadiona-Ca) durant 3 anys consecutius. 
 
 

2.- METODOLOGÍA 
L’assaig s’ha realitzat a la finca de Mollerussa de l’IRTA-Estació Experimental de Lleida 
sota les següents condicions experimentals: 
 

• Varietat: Blanquilla 
• Portaempelt: M-A 
• Marc de plantació: 4 * 2 m (1.250 arbres/ha) 
• Any de plantació: Febrer-1994. 

 
Es van estudiar 6 estratègies de reducció del vigor durant 3 anys (2001-2003), en els 
quals es va avaluar el desenvolupament vegetatiu al final de cada campanya (longitud i 
nombre de brots de l’any/arbre), producció i distribució de calibres per arbre i el retorn 
a flor en primavera. 
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Taula 1.- Característiques de les estratègies estudiades. 

Estratègia Observacions 
Testimoni  
Esporga d’arrels Pase de subsolador a 50 cm del reng i a 40 cm de 

profunditat abans de floració. 
Reducció de reg 
i fertilització 

Reducció al 50% d’abril a maig. 

Esporga en verd Esporga manual realitzada en la primera quinzena de juny. 
Paclobutrazol foliar 
Cultar® 

1 aplicació de 2,50 L/ha. 
15-20 dies després de caiguda de pètals. 

Prohexadiona-Ca 
Regalis® 

3 aplicacions de 1,75 kg/ha cada 3-4 setmanes i una 4a 
aplicació en la meitat superior dels arbres a 0,9 kg/ha. 
1a aplicació amb els brots de 3-4 fulles. 

 
 

3.- RESULTATS. 
 
3.1.- Efecte de les estratègies estudiades sobre el desenvolupament 
vegetatiu. 
Els valors mitjos de la longitud del brot de l’any es resumeixen a la taula 2. 

Totes les estratègies estudiades han sigut capaces de reduir la longitud dels brots de 
l’any en comparació amb el Testimoni. Les més eficaces varen ser Paclobutrazol-foliar i 
Esporga en verd, seguida de Prohexadiona-Ca i Esporga d’arrels, i per últim la 
Reducció del reg. 

 
Taula 2.- Longitud mitja del brot de l’any (cm). 
Estratègia 2001 2002 2003 Mitja 

Testimoni 37.5 a 54.0 a 53.0 a 48.2 a 

Reducció de reg 36.4 a 47.8 b 48.6 b 44.3 b 
Esporga en verd 32.3 b 33.5 e 42.4 c 36.1 e 
Esporga d’arrels 33.0 b 45.2 bc 46.5 b 41.6 c 
Paclobutrazol foliar 29.3 c 39.9 d 40.6 c 36.6 e 
Prohexadiona-Ca 33.2 b 41.4 cd 41.2 c 38.7 d 
 
En el cas del percentatge de brots amb una longitud inferior a 40 cm (Taula 3), els 
resultats foren similars als descrits en la longitud del brot de l’any, al superar totes les 
estratègies al Testimoni. Essent Paclobutrazol-foliar l’estratègia més eficaç, seguida 
d’Esporga en verd i Prohexadiona-Ca i per últim l’Esporga d’arrels i la Reducció del reg. 
 
Taula 3.- Porcentaje de brots de l’any amb una longitud inferior a 40 cm. 
Estratègia 2001 2002 2003 Media 

Testimoni 61 d 40 e 37 c 46 d 

Reducció de reg 62 cd 45 ed 46 b 51 c 
Esporga en verd 69 b 71 a 51 b 64 b 
Esporga d’arrels 66 bc 47 d 47 b 53 c 
Paclobutrazol foliar 76 a 62 b 66 a 68 a 
Prohexadiona-Ca 67 b 55 c 61 a 61 b 
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A l’avaluació del desenvolupament vegetatiu dels arbres realitzada al novembre-
desembre, l’Esporga en verd va registrar òbviament una reducció en el nombre de 
brots de l’any, però altres estratègies com l’Esporga d’arrels i Prohexadiona-Ca també 
van ser capaces de reduir el nombre de brots/arbre (Taula 4). 
 
Taula 4.- Brots de l’any/arbre 
Estratègia 2001 2002 2003 Media 

Testimoni 431 332 ab 506 423  a 

Reducció de reg 392 320 ab 496 403 ab 
Esporga en verd 385 285  b 398 334  c 
Esporga d’arrels 319 283  b 428 365 bc 
Paclobutrazol foliar 422 361  a 484 422  a 
Prohexadiona-Ca 405 298  b 426 376 bc 
 
L’estratègia més eficaç en la reducció del vigor del perer fou el Paclobutrazol-foliar al 
ser la més efectiva en la disminució de la longitud del brot de l’any, seguida de 
l’Esporga en verd i Prohexadiona-Ca amb un efecte doble, al reduir tant la longitud, 
com el nombre de brots de l’any. 
Després d’aquestes estratègies, l’Esporga d’arrels va mostrar una reducció en la 
longitud i en el nombre de brots de l’any; i per últim la Reducció del reg la qual va 
registrar una lleugera disminució en la longitud del brot de l’any. 
 
3.2.- Efecte de les estratègies estudiades sobre el retorn a flor. 
La capacitat de les estratègies estudiades en afectar a la inducció floral va quedar 
patent l’any 2002 (Taula 5), en el qual Paclobutrazol-foliar, Esporga d’arrels i Reducció 
del reg varen incrementar àmpliament el retorn a flor, mentre que el Testimoni i 
Esporga en verd varen mostrar els valors més baixos, i la Prohexadiona-Ca es va 
col·locar en una situació intermitja. 
A l’any 2003 les estratègies amb menor retorn a flor varen ser Paclobutrazol-foliar i 
Esporga en verd, en el primer cas per la gran producció registrada a l’any 2001, 
mentre que l’Esporga en verd es va tornar a mostrar com una estratègia que perjudica 
la inducció floral. 
Per últim al 2004, Paclobutrazol-foliar, Esporga d’arrels i Reducció de reg varen tornar 
a ser les estratègies amb un major retorn a flor. 
 
Taula 5.- Retorn a flor (corimbes/arbre) 
Estratègia 2002 2003 2004 Mitja 

Testimoni 602 cd 194 a 230  cd 342 b 

Reducció de reg 801 ab 184 a 350  ab 445 a 
Esporga en verd 547  d 132 b 282 bcd 320 b 
Esporga d’arrels 847 ab 191 a 398  ab 478 a 
Paclobutrazol foliar 928  a 125 b 470   a 508 a 
Prohexadiona-Ca 722 bc 187 a 150   d 353 b 
 
Després dels tres anys d’estudi, Paclobutrazol-foliar és l’estratègia amb major capacitat 
d’incrementar el retorn a flor, seguida d’Esporga d’arrels i Reducció del reg. La 
Prohexadiona-Ca va mostrar un retorn a flor similar al Testimoni, mentre que l’Esporga 
en verd va perjudicar al retorn a flor. 
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3.3.- Efecte de les estratègies estudiades sobre paràmetres productius. 
Al 2001 es va registrar la producció més baixa dels tres anys d’assaig (Taula 6), gràcies 
a una floració reduïda en primavera. Les diferències entre estratègies van estar 
condicionades majoritàriament per la floració ja que no va haver-hi efecte de les 
estratègies estudiades sobre el quallat dels fruits. 
En sentit contrari al 2002 es van registrar les produccions més altes atesa la gran 
floració registrada al març-2002. Les estratègies més productives varen ser 
Paclobutrazol-foliar i Esporga d’arrels, seguides per Prohexadiona-Ca i Reducció de reg, 
i per últim les estratègies que varen mostrar la producció més baixa foren Testimoni i 
Esporga en verd. 
Per últim al 2003, Esporga d’arrels i Reducció de Reg varen ser les estratègies més 
productives, i Esporga en verd la menys productiva. Paclobutrazol-foliar va registrar 
una producció inferior gràcies a la reduïda floració que estava condicionada per la gran 
producció que es va registrar a l’any anterior. 
 
Taula 6.- Produccions anuals i acumulades (Tn/ha), en parèntesis corimbes/arbre en floració. 
Estratègia 2001 2002 2003 01-03 02-03 

Testimoni 36,5 bc 
(92 d) 

50,3 bc 
(602 cd) 

54,4 
(194 a) 

141,1  b 104,6 a 

Reducció de reg 41,6 ab 
(120 ab) 

57,0 ab 
(801 ab) 

55,9 
(184 a) 

154,5 ab 112,9 a 

Esporga en verd 30,6  c 
(96 cd) 

42,9  c 
(547 d) 

40,1 
(132 b) 

113,6  c 83,0  b 

Esporga d’arrels 44,9  a 
(133 a) 

58,3 ab 
(847 ab) 

62,8 
(191 a) 

165,9  a 121,0 a 

Paclobutrazol foliar 37,8  b 
(112 bc) 

63,4  a 
(928 a) 

51,6 
(125 b) 

148,0 ab 115,0 a 

Prohexadiona-Ca 36,1 bc 
(112 bc) 

57,3 ab 
(722 bc) 

52,4 
(187 a) 

145,8 ab 109,6 a 

 
Les produccions registrades han mostrat conclusions similars a les descrites 
anteriorment en el retorn a flor, les estratègies més productives han sigut les que van 
millorar el retorn a flor. 
Esporga d’arrels, Paclobutrazol-foliar i Reducció de reg han sigut les estratègies més 
productives, seguides per Prohexadiona-Ca i Testimoni, essent Esporga en verd 
l’estratègia que ha registrat els rendiments més baixos. 
No s’ha observat un efecte continuat de les estratègies estudiades sobre el pes mig del 
fruit (Taula  7) o sobre el percentatge de producció amb un calibre superior a 60 mm 
(Taula 8). De totes maneres s’ha observat que els valors ponderats més baixos es van 
registrar al Testimoni, fet que indicaria la importància de la reducció del vigor per 
millorar el pes mig del fruit i la distribució de calibres del fruit. 
 
A l’hora d’analitzar el percentatge de fruits de més de 60 mm, és necessari tenir en 
compte que la recol·lecció de l’assaig es va realitzar mitjançant una única passada. 
Taula 7.- Pes mig del fruit anual i ponderat (gr.). 
Estratègia 2001 2002 2003 01-03 

Testimoni 155 abc 133 117  c 132 

Reducció de reg 162   a 133 116  c 135 
Esporga en verd 150   c 134 127 ab 133 
Esporga d’arrels 159  ab 129 119 bc 133 
Paclobutrazol foliar 154  bc 129 133  a 144 
Prohexadiona-Ca 162  ab 134 115  c 133 
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Taula 8.- Percentatge de fruits amb un calibre superior a 60 mm, anual i ponderat. 
Estratègia 2001 2002 2003 01-03 

Testimoni 74 58 33  c 52 

Reducció de reg 76 57 39 bc 56 
Esporga en verd 67 58 49  b 55 
Esporga d’arrels 75 55 39 bc 53 
Paclobutrazol foliar 70 52 58  a 61 
Prohexadiona-Ca 74 59 36  c 54 

4.- DISCUSSIÓ. 
Als tres anys d’estudi s’ha pogut comprovar que les estratègies estudiades no aporten 
tots els beneficis que generava l’ús del clorur de clormequat, malgrat això cadascuna 
proporciona opcions que poden considerar-se beneficioses. 
Paclobutrazol-fol ar ha sigut l’estratègia més eficaç en la reducció del vigor 
(reducció de la longitud del brot de l’any), en el increment del retorn a flor i de la 
producció. Es tracta d’una fitohormona que tarda uns dies en actuar o en reduir el 
creixement dels brots, però que posteriorment el seu efecte perdura al llarg de vàries 
setmanes. 

i

La reducció del vigor provocada per les aplicacions de Prohexadiona-Ca va mostrar 
una disminució en la longitud i en el nombre de brots de l’any, a diferència del 
Paclobutrazol-foliar que es tracta d’una fitohormona d’actuació més ràpida però el seu 
efecte dura menys setmanes. L’aplicació de Prohexadiona-Ca no va afectar ni al 
retorn a flor, ni a les produccions, malgrat que en altres assaigs s’ha observat un 
efecte negatiu en el retorn a flor que sembla estar determinat pel ús de dosis 
excessives i/o mal repartides. 
Tant l’Esporga d’arrels, com la Reducció del reg han mostrat una reducció en la 
longitud dels brots de l’any. En el cas de l’Esporga d’arrels la reducció era superior, i a 
més a més estava acompanyada per un descens en el nombre de brots. Les 
avantatges de totes dues estratègies són, a més a més de les referents a la reducció 
del vigor, per una part l’increment en el retorn a flor, el qual es va manifestar amb un 
increment en les produccions i per un altre part un cost reduït o fins i tot una reducció 
en el consum d’aigua. 
L’Esporga en verd, per definició és una bona estratègia a l’eliminar els “chupons” o 
brots de creixement molt actiu, però s’ha comportat com una mala alternativa al 
penalitzar tant el retorn a flor, com les produccions obtingudes. Es tracta doncs, d’una 
estratègia molt adient com mètode de lluita o control contra psilla, però no com opció 
única de control del vigor. 
 
 

5.- CONCLUSIÓ FINAL. 
A diferència de l’època prèvia al 2001 en la qual el vigor de la major part de 
plantacions era regulat a base “exclusivament” del CCC, els resultats obtinguts en 
aquest projecte mostren que les opcions actuals en la reducció del vigor en perer 
podrien passar per la combinació de vàries estratègies per a aconseguir els beneficis 
agronómics del CCC. 
La integració de vàries estratègies per a optimitzar la reducció del vigor i els seus 
beneficis associats (reducció de l’esporga, millora a l’eficàcia dels tractaments 
fitosanitaris,  increment en el retorn a flor, evitar alternances o “vecerías”,...) passaria 
per “aprofitar” els avantatges com l’alta eficàcia del Paclobutrazol-foliar en la 
reducció del vigor, la rapidesa d’acció de Prohexadiona-Ca, l’efecte “insecticida” de 
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l’Esporga en verd, el cost baix i l’increment en el retorn a flor de l’Esporga d arrels i 
de la Reducció de reg, etc. 

’

 
En la línia d’integrar vàries estratègies en la reducció del vigor en perer, s’estan 
desenvolupant dos assaigs de 3 anys (2003-2005) a la finca de Gimenells de l’IRTA-
Estació Experimental de Lleida i en IRTA-Estació Experimental de Mas Badia sobre la 
combinació de l’Esporga d’arrels amb Paclobutrazol-foliar i Prohexadiona-Ca. Els 
primers resultats mostren un efecte positiu en la combinació d’aquestes estratègies en 
la reducció del vigor, en el retorn a flor i en les produccions obtingudes respecte a l’ús 
per separat de l’Esporga d’arrels, Paclobutrazol-foliar o Prohexadiona-Ca. 
 
 

6.- AGRAÏMENTS. 
Aquest projecte ha sigut realitzat gràcies a un projecte de la IV Convocatòria d'ajuts a 
projectes de recerca sobre temes fructícoles de Catalonia Qualitat 2002-2003. 
També volem agrair als germans Panadés d’El Poal per la seva inestimable 
col·laboració en el desenvolupament de l’Esporga d’arrels. 
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