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INTRODUCCIÓ 
 
Estudis de mercat indiquen que la millora de la qualitat de les pomes és un dels factors 
que més influència poden tenir per estimular la demana dels consumidors (Harker, 
2001; Harker et al, 2003). En aquest sentit, millorar la qualitat del producte implica 
oferir al consumidor el producte que ell desitja d’acord amb les seves preferències 
gustatives. No obstant, és obvi que no existeix un producte que pugui satisfer al 100% 
de la població, sinó grups de consumidors amb unes preferències gustatives 
diferenciades. Identificar els grups de consumidors que responen positivament a uns 
atributs sensorials específics, permet dirigir el producte d’unes característiques 
qualitatives determinades al segment de mercat adequat per satisfer les expectatives 
del consumidor. 
 
Sabent que les característiques organolèptiques dels fruits en el moment del seu 
consum depenen en gran part de l’estat de maduresa del fruit en el moment de collita, 
es va plantejar un estudi amb la finalitat de definir un criteri racional de collita per a 
pomes del grup ‘Gala’ i ‘Golden’ en base a les preferències gustatives del consumidor1. 
Per a cada varietat, es van plantejar 2 objectius: 
 

1. Identificar i quantificar els segments de població amb preferències gustatives 
diferenciades. 

2. Determinar els paràmetres de qualitat que cal tenir en compte i els seus valors 
òptims a collita per satisfer el consumidor de poma ‘Gala’ i ‘Golden’ després 
d’un període de llarga conservació. 

 
 

METODOLOGIA 

Recol·lecció 
Es van seleccionar 12 finques comercials de cada varietat, 6 situades a la província de 
Lleida i 6 més, a la província de Girona. Durant les campanyes 2002, 2003 i 2004, en 
cada una de les finques, es va realitzar 1 collita setmanal durant un període de 6 
setmanes (del 21 de juliol al 30 d’agost, en ‘Gala’ i el 21 d’agost al 30 de setembre, en 
‘Golden’) en la que es collien tots els fruits d’un mateix arbre representatiu de la 
plantació. Vint d’aquests fruits foren utilitzats per avaluar les característiques de 
qualitat al laboratori (color de fons, fermesa, índex de midó, contingut de sòlids 
solubles i acidesa) i la resta de fruits foren conservats en cambra frigorífica, en 
condicions ULO durant un període de 5-6 mesos en ‘Gala’ i 8 mesos en ‘Golden’. Una 
vegada finalitzat el període de frigoconservació, 20 fruits van ser analitzats i la resta 

                                                 
1 Aquest estudi està inclós en el Projecte nº RTA 02-066 financiat per l’INIA que porta per títol: 
“Establecimiento de un criterio racional para determinar el momento óptimo de cosecha para larga 
conservación de manzana de las variedades ‘Golden Delicious’ y ‘Royal Gala’ en base a análisis de 
calidad y madurez del fruto mediante métodos de referencia y métodos no destructivos” 
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van ser utilitzats per un estudi de consumidors amb l’objectiu de conèixer quines eren 
les seves preferències gustatives en relació a l’estat de maduració del fruits. 

Estudi de consumidors 
 
L’estudi de consumidors es va realitzar mitjançant proves hedòniques de satisfacció. A 
cada consumidor se li oferien 6 mostres de poma corresponents a les 6 dates de collita 
d’una mateixa parcel·la i un qüestionari en el que mostraven el seu grau de satisfacció, 
puntuant cada una de les mostres en una escala numèrica de 7 punts (-3= no 
m’agrada gens; +3=m’agrada moltíssim). Van participar en l’estudi un total de 4900 
persones per varietat, repartides entre la Universitat de Lleida, la Universitat 
Politècnica i la Facultat de Ciències de Girona, el mercat municipal de Girona i 
l’Estació Experimental Mas Badia. 
 

Anàlisi de dades 
 
Sabent que no tots els consumidors tenen els mateixes preferències, es va analitzar 
detalladament el conjunt de consumidors que van participar en l’estudi amb l’objectiu 
d’identificar i quantificar els segments de població que aprecien característiques 
diferents de la poma. L’anàlisi realitzat es basa en mètodes de Cartografia de 
Preferències (Preference Mapping), el qual permet relacionar les preferències 
expressades pels consumidors a les característiques físico-químiques de les mostres 
(Scandella et al, 2002; Schlich et al, 2002; Navez et Scandella, 2004).  
 
Un cop identificats els diferents segments de població, per a cada varietat es va 
seleccionar el conjunt de consumidors que per les seves preferències gustatives 
mostraven ser el segment de població que més apreciava la varietat i per tant, el 
sector de mercat al qual calia dirigir el producte. L’objectiu era determinar quin era el 
moment òptim de collita i quins característiques calia considerar a collita per satisfer 
aquest conjunt de població. En primer lloc, es va establir el criteri de selecció de 
mostres de ‘bona qualitat’: es va considerar que un consumidor es mostrava satisfet 
quan la seva puntuació era superior a 0, i conseqüentment, que una mostra era ‘bona’, 
quan més del 70% dels consumidors que l’havien tastat s’havien mostrat satisfets. A 
continuació, es van classificar totes les mostres en diferents categories en funció de 
cada una de les variables de qualitat avaluades en el moment de collita (índex de 
midó, fermesa i sòlids solubles). Es va calcular el percentatge de mostres bones per a 
cada classe i es van estudiar amb detall les diferències qualitatives que existien en el 
moment de collita entre les mostres que havien satisfet als consumidors i les que no. 
D’aquesta manera es van poder determinar quines variables de qualitat calia tenir en 
compte i quins eren els valors òptims a collita perquè arribessin al consumidor amb la 
qualitat que ell desitjava. 
 

RESULTATS  

Poma ‘GALA’ 
 
El mapa de preferències va permetre identificar 3 grups de consumidors amb 
preferències diferents en quan a qualitat organolèptica de les pomes (Figura 1 i Taula 
1) 
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Figura 1  Distribució espacial dels consumidors segons les seves preferències 
gustatives. Com a resultat de l’anàlisi de clusters es van identificar 3 subgrups de 
consumidors amb preferències organolèptiques diferenciades.  

 

Taula 1 Segments de població identificats segons les seves preferències gustatives. 
Mitjana dels valors de fermesa, índex de midó, sòlids solubles y acidesa de poma Gala 
en el moment de collita de las pomes més ben valorades de cada subconjunt de 
població. 

Grup 

 

Grup1 
n = 1471 

 30% 

Grup2 
n = 1019 

 20% 

Grup3 
n = 2427 

 50% 
Fermesa (kg) 8.6 6.0 7.4 

Midó (1-10) 2.4 9.4 6.3 

Sucres (ºBrix) 9.5 11.9 10.9 

Acidesa (g/L) 3.9 3.0 3.6 
 
El primer grup, format pel 30% dels consumidors, inclou aquelles persones que van 
apreciar les pomes que en el moment de collita presentaven un alt valor de fermesa, 
8.6 kg, baix índex de degradació del midó, 2.4, baix contingut de sòlids solubles, 9.5 
ºbrix, i alt contingut d’acidesa, 3.9 g/L (Figura 1). Es tracta d’un subconjunt de població 
que prefereix les pomes verdes, àcides i crocants, encara que el nivell de sucres sigui 
mínim. Per satisfer aquest conjunt de població existeixen 2 alternatives: o bé 
s’identifica el segment de mercat al qual es refereix i es dirigeix la producció de poma 
que ha estat collida amb un estat de maduresa prematur a aquest segment de mercat, 
o bé, es considera que aquest conjunt de població no és el consumidor potencial de 
poma ‘Gala’. Existeixen al mercat altres varietats de poma, per exemple ‘Granny 
Smith’, que poden satisfer les expectatives d’aquest grup de consumidors. 
 
El segon grup, format pel 20% de la població, inclou els consumidors que van apreciar 
els pomes que s’havien collita amb un baix contingut d’àcids, 3.0 g/L, alt contingut de 
sucres, 11.9 ºbrix, alt índex de degradació de midó (9.4) i una fermesa de només 6 kg. 
Es tracta d’un segment de mercat que moltes vegades es relaciona amb els persones 
de més edat, que aprecia les pomes de textura suau i farinosa. Igual que en el cas 
anterior, es pot satisfer aquest segment de població prèviament identificat, oferint-li la 
poma ‘Gala’ obtinguda de collites tardanes, o bé considerar que representa un 
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segment minoritari de la població que fàcilment escollirà altres varietats de poma de 
textura farinosa presents en el mercat, com poden ser varietats vermelles del grup 
Delicious o Starking. 
 
El tercer grup i majoritari, correspon al 50% dels consumidors, els quals van valorar 
satisfactòriament les pomes que en el moment de collita presentaven un valor mitjà de 
fermesa de 7.4 kg, un índex de midó de 6.3, un contingut de sucres de 10.9 ºbrix i una 
acidesa de 3.6 g/L d’equivalent en àcid màlic. Es tracta del grup majoritari de població, 
potencials consumidors de ‘Gala’, que valoren un nivell relativament alt de sucres de 
les pomes sempre i quan no hagin perdut la fermesa i crocantor. 
 
Excloent els 2 grups minoritaris, es van centrar els esforços en analitzar quin era el 
moment òptim de collita per satisfer el segment de mercat que havia estat identificat 
com a potencials compradors de poma ‘Gala’. El primer anàlisi es va realitzar en base 
a l’índex de midó. Es van classificar totes les mostres en funció de l’índex de midó i es 
va observar que el 70% de les mostres que s’havien collit amb un índex de midó entre 
5 i 7 punts, foren satisfactòries pel consumidor (Figura 2). Les mostres recol·lectades 
amb un índex inferior a 5 o superior a 7, foren menys apreciades. És a dir, si s’hagués 
utilitzat l’índex de midó com a criteri de collita i s’haguessin collit totes les pomes en el 
moment en què aquestes presentaven un índex de midó entre 5 i 7, el 70 % de la 
producció hagués complert amb els expectatives del consumidor. 
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Figura 2 Nivell de satisfacció dels con

mome

 
El mateix procés es va repetir classifican
solubles. En primer lloc, es va observar 
inferior a l’índex de midó, donat que el no
nivell de sòlids solubles determinat corre
es basés en el contingut de sòlids solub
de mostres fossin apreciades pel consu
pot obtenir en cas d’utilitzar l’índex de m
sòlids solubles superior a 11 ºbrix, les p
mitjà de midó proper a 7 i una fermesa 
valorades presentaven un índex de m
fermesa inferiors a 6.5 kg i un índex de m
 
Finalment, en l’anàlisi de la fermesa c
similars que en el cas del contingut de
fermesa presentava un valor màxim de 
tant, la seva aptitud per a ser utilitzat co

XI Jornada Frutícola  25 i 26 d’octubre de
INDEX DE MIDÓ

sumidors en funció de l’índex de midó en el 
nt de collita. 

t la producció en funció del contingut de sòlids 
que la seva aptitud com a índex de collita era 
mbre màxim de mostres acceptades per a un 
sponia al 55%. És a dir, si el criteri de collita 
les, com a màxim s’asseguraria que un 55% 
midor. En cap cas, s’assoliria el 70% que es 
idó. D’altra banda, per un mateix contingut de 
omes més apreciades presentaven un índex 
de 7 a 7.4 kg, mentre que les pomes menys 
aduresa clarament superior amb valors de 
idó proper a 9. 

om a criteri de collita, els resultats van ser 
 sòlids solubles. Com a criteri de collita la 

mostres ben valores de només el 50%, i per 
m a índex de collita era clarament inferior a 

 2006 4 



IRTA- Estació Experimental de Lleida 
 

l’índex de midó. D’altra banda, la satisfacció del consumidor era clarament influenciada 
pel contingut de sucres. Per a un mateix valor de fermesa les mostres ben valorades 
presentaven un contingut de sòlids solubles clarament superior a les mostres menys 
apreciades. 
 
D’altra banda, cal destacar la important relació que existeix entre l’índex de midó i el 
color de fons de les pomes (Figura 3). Les mateixes mostres que en el moment de 
collita presentaven un índex de midó entre  5 i 7, mostraven un color de fons entre F2 i 
F3 segons les cartes de color del CTIFL, que correspon al canvi de color verd a groc, 
que a més mostrava ser independent de l’evolució de la superfície colorejada. 
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Figura 3 Relació existent entre l’índex de midó i el color de fons de poma ‘Gala’ en el 
moment de collita. 
Així doncs, el millor índex per a determinar el moment òptim de collita per assegurar la 
satisfacció del consumidor és l’índex de midó i el moment òptim de collita és quan les 
pomes presenten un índex de midó entre 5 i 7. El color de fons entre 2 i 3 segons les 
cartes de color del CTIFL pot ser emprat com a estimador d’aquest valor de l’índex de 
midó. 
 
És important destacar que l’evolució és diferent entre anys i fins i tot entre finques. Per 
exemple, l’any 2003 en dos finques de Lleida l’evolució del midó entre la segona i la 
tercera setmana de mostreig (Figura 4a) va passar de 2 a 5.5 (finca 1) o de 2 a 8 (finca 
2) de l’escala de midó. Donada una mateixa finca del Pla d’Urgell en tres anys 
diferents (Figura 4b), el pas de l’índex de midó 5 a 7 (període òptim de recol·lecció per 
llarga conservació) va ser de 10 dies el 2002, 4 dies el 2003 i 7 dies el 2004.   
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Figura 4 Evolució de la maduració de poma ‘Gala’ (a) en dues finques diferents de la 
província de Lleida i (b) en la mateixa finca durant 3 anys  diferents. Dates de collita 
espaiades 7 dies. 
 
Aquestes dades posen de manifest que el període de collita per a llarga conservació 
(finestra de collita) pot arribar a ser molt curt, i que depèn en gran mesura de la finca i 
de l’any. Per tant, per tal d’obtenir la màxima qualitat del producte destinat a llarga 
conservació, des d’un punt de vista tècnic el període o finestra de collita cal que sigui 
establert a nivell de parcel·la, definint un temps disponible mig per realitzar-la, i que cal 
anar revisant mitjançant mesures durant el període de collita.  
 
Aquest seguiment individualitzat comporta un alt grau d’automatització en els 
procediments de mostreig i anàlisis a camp i a la central, amb un increment de costos i 
beneficis respecte a la situació actual. Tanmateix, i per tal de simplificar els processos, 
aquest seguiment pot fer-se per zones molt homogènies, però primer cal tenir la 
seguretat que la zona escollida es comporta com un únic sistema, fet difícil d’obtenir 
per l’alta variabilitat que tenim de condicions de maneig, sòl i clima en una mateixa 
zona productora. 
 
 

Poma ‘GOLDEN’ 
 
El mapa de preferències va permetre identificar 5 grups de consumidors amb 
preferències diferents en quan a qualitat organolèptica de les pomes, dels quals un 
d’ells es mostrava clarament majoritari representant el 63 % de la població (Taula 2 i 
Figura 5).  
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Figura 5 Distribució espacial dels consumidors segons les seves preferències 
gustatives. Com a resultat de l’anàlisi de clusters, es van identificar 5 subgrups de 
consumidors amb preferències organolèptiques diferenciades. 
 
Els grups 2 i 4 van estar formats per consumidors que preferien pomes poc madures i 
molt fermes, amb un cert contingut d’àcids. D’aquests dos grups, el més nombrós 
(17% dels consumidors) valoraven pomes poc madures i fermes però amb un alt 
contingut de sucres i àcid i, per tant, són consumidors que molt difícilment poden ser 
satisfets amb poma Golden (Grup 2), mentre que el grup 4 és un grup que prefereix 
poma verda, ferma i àcida i, per tant, potencials consumidors de pomes tipus Granny. 
 
Un tercer grup format pel 12% dels consumidors preferia pomes madures i poc fermes, 
amb un gust eminentment dolç. Aquest grup és fàcilment satisfet amb pomes Golden 
madures procedents de frigoconservació. 
 
Per últim, el grup més nombrós format pel 63% dels enquestats i que per tant ha de 
ser l’objectiu de destinació de la poma Golden de llarga conservació, prefereix pomes 
que han estat collides en un estat de maduració intermig, amb fermesa a collita de 6.8 
kg, índex de midó al voltants del 5.5, sucres mig-alts (12.1 ºbrix) i una certa acidesa 
que trenqui el gust eminentment dolç. 
 

Taula 2  Segments de població identificats segons les seves preferències gustatives. 
Mitjana dels valors de fermesa, índex de midó, sòlids solubles y acidesa de poma 
Golden en el moment de collita de las pomes més ben valorades de cada subconjunt 
de població. 

Grup

 

Grup1 
n=3108 

63% 

Grup2 
n=871 
17% 

Grup3 
n=588 
12% 

Grup4 
n=244 

5% 

Grup5 
n=138 

3% 
Fermesa 6.8 7.3 6.4 7.7 6.5 

Midó 5.5 2.5 9.1 2.0 7.9 

Sucres 12.1 12.3 12.8 9.9 10.0 

Acidesa 5.0 6.0 4.3 5.4 5.4 
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Agafant aquest grup majoritari (Grup 1), identificat com a potencial comprador de 
poma ‘Golden’, es va analitzar quin era el moment òptim de collita per satisfer aquest 
segment de mercat. 
 
De nou, el primer anàlisi es va realitzar en base a l’índex de midó. Igual que en Gala, 
es van classificar totes les mostres en funció de l’índex de midó i es va observar que el 
70% de les mostres que s’havien collit amb un índex de midó entre 6 i 8 punts foren 
satisfactòries pel consumidor, observant-se una caiguda important de la satisfacció 
quan les pomes presentaven un índex de midó superior a 8 (Figura 6). És a dir, si 
s’hagués utilitzat l’índex de midó com a criteri de collita i s’haguessin collit totes les 
pomes en el moment en què aquestes presentaven un índex de midó entre 6 i 8, el 70 
% de la producció hagués complert amb els expectatives del consumidor després d’un 
període de frigoconservació en condicions de molt baix oxigen (ULO).  
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Figura 6 Nivell de satisfacció dels consumidors en funció de l’índex de midó en Golden 

en el moment de collita. 

 
Treballs anteriors realitzats igualment amb poma Golden però amb condicions de 
frigoconservació d’Atmosfera Controlada, mostraven la caiguda de satisfacció a partir 
de 7 punts de l’índex de midó, i les pomes més apreciades pel consumidor eren les 
que a collita presentaven un índex de midó entre 5 i 7 (Figura 7) 
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Figura 7 Nivell de satisfacció dels consumidors en funció de l’índex de midó en Golden 
en el moment de collita. Resultat d’un estudi realitzat els anys 1997-1999 en què les 
pomes eren conservades en condicions d’Atmosfera Controlada. 

 
Un dels paràmetres que més és relaciona amb la satisfacció dels consumidors és el 
contingut de sucres. S’ha observat que a mesura que incrementa el contingut de 
sucres el percentatge de mostres considerades bones augmenta, fins a un màxim de 
14ºbrix, on el percentatge de mostres considerades bones és del 75%. Valors 
superiors de sucres no incrementen la satisfacció degut a que aquests nivells es 
donen en pomes excessivament madures. 
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Figura 8 Nivell de satisfacció dels consumidors en funció del contingut de sucres en 
Golden en el moment de collita. 

 
Tanmateix, el contingut de sucres no pot ser emprat per definir el període de collita, ja 
que no hi ha relació directa entre el contingut de sucres i el grau de maduració, donat 
que la variació entre anys i entre finques és del mateix ordre que la pròpia variació 
dintre d’una mateixa finca (Figura 9). Existeix el cas de finques que per més que es 
retrassi la collita no s’assolirà mai un nivell de sucres de 13 i 14º brix (Figura 9a), i 
d’altra banda, per a una mateixa finca, hi haurà anys que essent la poma encara molt 
verda, ja presentarà valors de sucres de 13º brix, i d’altres, en què essent 
sobremadura no superarà els 12 º brix (Figura 9b). 
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Figura 9 Evolució de la maduració de poma ‘Golden’ (a) en dues finques diferents de 
la província de Lleida i (b) en la mateixa finca durant 3 anys  diferents. Dates de collita 
espaiades 7 dies. 
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D’aquests resultats se n’extreuen dos consideracions: en primer lloc que un alt 
contingut de sucres és una condició necessària per satisfer el consumidor però no és 
útil per fer el seguiment de la maduració ni per decidir el moment de collita i, en segon 
lloc, que cal controlar les tècniques de maneig (com ara la intensitat d’aclareig) per 
incrementar el contingut de sucres en fruits, una de les propietats que caracteritzen la 
poma Golden produïda a casa nostra. 
 
L’anàlisi de la fermesa com a criteri de collita, mostrava resultats similars que en el cas 
de poma ‘Gala’. Com a criteri de collita la fermesa presentava un valor màxim de 
mostres ben valores de només el 60%, inferior al llindar de 70% assolit en el cas de 
l’índex de midó, i per tant, la seva aptitud per a ser utilitzat com a índex de collita és 
clarament inferior. D’altra banda, la satisfacció del consumidor estava clarament 
influenciada pel contingut de sucres. Per a un mateix valor de fermesa les mostres ben 
valorades presentaven un contingut de sòlids solubles superior a les mostres menys 
apreciades. 
 
Així doncs, el millor índex per a determinar el moment òptim de collita per assegurar la 
satisfacció del consumidor és l’índex de midó i el moment òptim de collita en poma 
‘Golden’ per a llarga conservació és quan les pomes presenten un índex de midó entre 
6 i 8 quan la conservació és en condicions de molt baix oxigen (ULO) i entre 5 i 7, si la 
conservació és en condicions d’Atmosfera Controlada. 
  
Recordant que igual que en el cas de Gala, l’evolució de la maduració és diferent entre 
anys i fins i tot entre finques, cal tenir en compte que per tal d’obtenir la màxima 
qualitat del producte destinat a llarga conservació, des d’un punt de vista tècnic, el 
període o finestra de collita cal que sigui establert a nivell de parcel·la, definint un 
temps disponible mig per realitzar-la, i que cal anar revisant mitjançant mesures durant 
el període de collita.  
 
 
Consideracions finals 
 
L’objectiu final de la producció ha de ser satisfer les expectatives del consumidor i 
donada una varietat, un dels paràmetres que més condiciona la seva qualitat és el 
moment de collita. 
 
Per tal d’aconseguir la màxima satisfacció del consumidor és important collir en el 
moment òptim, tenint en compte el maneig posterior durant la conservació i el moment 
previst de comercialització. Entre els paràmetres disponibles actualment per definir el 
moment de collita, l’índex de midó ha estat el paràmetre més adient ja que està 
fortament relacionat amb la maduració del fruit i la satisfacció del consumidor. Per tant, 
és un índex que cal emprar com a base pel seguiment de la maduració en pomera. 
 
Altres índex tradicionalment emprats com el contingut en sucres i la fermesa són 
indicatius dels períodes d’inici i final de collita respectivament, però no aporten 
informació suficient per sí sols per poder ser emprats per fer el seguiment acurat de la 
maduració. 
 
L’alt grau de diversitat de condicions de maneig, sòls, microclimes, etc. fa que 
l’evolució de la maduració entre finques properes i entre anys sigui molt diferent. Això 
fa necessari un seguiment més individualitzat de la maduració a nivell de finca que 
permeti definir el període de collita en cada cas. Cal implantar sistemes de mostreig, 
seguiment, control i gestió més acurats i, per tant més automatitzats si es vol dirigir la 
producció a un mercat de qualitat. 
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Finalment, si es vol tenir en compte la qualitat del producte entesa com a elevada 
satisfacció del consumidor cal tenir en compte algunes recomanacions generals: 
 

1. L’índex de midó és un paràmetre recomanat per determinar el període de 
collita. 

2. Les pomes Gala destinades a llarga conservació (5-6 mesos) i 
conservades en ULO han de ser collides quan l’índex de midó està entre 
5 i 7. 

3. Les pomes Golden destinades a llarga conservació (7-8 mesos) i 
conservades en ULO han de ser collides quan l’índex de midó està entre 
6 i 8. 

4. Les pomes Gala i Golden conservades en atmosfera controlada o collides 
més tard han de ser comercialitzades abans d’aquests períodes. 

5. Donada la gran variabilitat entre finques i anys no és recomanable definir 
un període de collita estricte per zones molt àmplies i similar tots els anys. 
Cal un seguiment i control de partides individualitzat, arribant a control per 
parcel·la de forma ideal. 

6. La major part dels consumidors enquestats valoren molt positivament un 
alt contingut de sucres, característica diferencial de la poma Golden de 
casa nostra, i que la diferencia de moltes altres zones productores. 
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