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Es recomanen les varietats 
que s’han assajat un mínim 
de tres anys, en base 
únicament a la seva 
productivitat mitjana. A 
l’hora de l’elecció de la 
varietat és convenient 
considerar altres paràmetres 
(malalties, qualitat, etc.)

Hi ha altres  varietats 
assajades en anys anteriors, 
que també poden tenir 
interès pel seu cultiu i que 
no surten en la recomanació. 

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS RESPECTE A 
LA VARIETAT TESTIMONI (%) 

Nombre de campanyes d'assaig 
(Nombre d'assaigs) 

VARIETATS 
6 ANYS 

(6) 
4 ANYS 

(4) 
3 ANYS 

(3) 
1 ANY   

(1) 

 TITANIA 109,5 98,5 91,0 87,0 
 SENATRIT (T) 100,0 100,0 100,0 100,0 
 MISIONERO 86,9 93,4 87,2 90,1 
 BIENVENU  97,5 94,0 88,6 
 TRICOLOR   93,8 91,6 
 MIDELO    74,7 

    
ÍNDEX 100 

(Kg/ha) 5285 5359 5314 5702 

ÍNDEXS PRODUCTIUS PLURIANUALS RESPECTE A 
LA VARIETAT TESTIMONI (%) 

Nombre de campanyes d'assaig 
(Nombre d'assaigs) 

VARIETATS 
  2 ANYS 

(2) 
1 ANY   

(1) 

 BIENVENU   131,6 133,7 
 TITANIA   125,0 136,4 
 MISIONERO   111,2 118,0 
 SENATRIT (T)   100,0 100,0 
 TRICOLOR    153,0 
 TREMPLIN    151,5 
 TRITICON    143,6 
 MIDELO    122,3 

 
ÍNDEX 100 

(Kg/ha)   6844 5646 

Es presenten els resultats obtinguts en la Xarxa d’Avaluació de Varietats de l’IRTA de les varietats de triticale
per a gra tant a l’Interior, com al Litoral de Girona (només els dos darrers anys). S’han assajat conjuntament 
varietats de cicle llarg (no alternatives) i de cicle curt (alternatives), pel que els resultats poden dependre de si 
les condicions climatològiques de l’any han afavorit més uns cicles o els altres. En general, a l’Interior de 
Girona s’han realitzat sembres primerenques, més indicades pels cicles més llargs; mentre que al Litoral les 
condicions de conreu solen ser més favorables pels cicles més curts. Una excepció ha estat aquesta darrera 
campanya 2005-06 al Litoral de Girona, on una pluja tardana va ser més aprofitada pels cicles més llargs.

GIRONA INTERIOR 
(Sembra de tardor) 
Varietats assajades 
durant 4 o més anys 

TITANIA 
SENATRIT 
BIENVENU 

Varietats assajades 
durant 3 anys 

TRICOLOR 

Plantes de triticale a la Tallada d’Empordà.



Característiques agronòmiques de les varietats de triticale

Per a més informació podeu adreçar-vos a:
•http://www.irta.es/cat/que
/xarxes/varietats/xarxa.html• Joan Serra i Gironella

IRTA Mas Badia 

Telèfon: 972780275

e-mail: joan.serra@irta.es

•http://www.ruralcat.net/ruralcatApp
/dossierTecnic.ruralcat?content=/d
ossierTecnic/jsp/dossierTecnic.jsp

FUNDACIÓ MAS BADIA 
Estació Experimental Agrícola 

        
 

RESISTÈNCIA 

 
COMPONENTS DEL 

RENDIMENT 

 

 
VARIETAT 

 
ORIGEN 

ANY 
INSCRIPCIÓ 

EMPRESA 
SUBMINISTRADORA 

PRECOCITAT 
ESPIGAT 

ALTER-
NATIVITAT 

 
TALLA 

 
AJAGUT 

ROVELL 
BRU 

DENSITAT 
ESPIGUES 

PES  
GRA 

PES 
ESPECÍFIC

BIENVENU França 02 AGRUSA Precoç Mig 
alternatiu Alta Mitjana a 

alta Alta Mitjà a 
baix 

 
Mitjà Mitjà a alt 

MISIONERO Espanya 87 SEMILLAS FITÓ Molt precoç Alternatiu Molt alta Baixa Baixa 
Mitjà a 
baix 

Mitjà a 
alt Mitjà 

SENATRIT Espanya 94 NICKERSON SUR Molt precoç Alternatiu Mitjana a 
alta 

Mitjana a 
baixa 

Baixa a molt 
baixa 

Mitjà a 
baix 

Mitjà a 
alt Mitjà a alt 

TITANIA Espanya 00 SEMILLAS BATLLE Precoç Alternatiu Alta a 
molt alta 

Mitjana a 
baixa 

Mitjana a 
alta 

Mitjà a 
baix 

 
Mitjà Mitjà 

TREMPLIN França 03 S.A. MARISA Mitjana a 
tardana Hivern Alta a 

molt alta Mitjana Alta  
Mitjà a alt 

Mitjà a 
baix Mitjà a alt 

TRICOLOR França 98 S. A. MARISA Mitjana a 
tardana Hivern Alta a 

molt alta 
Mitjana a 

alta Alta  
Mitjà 

Mitjà a 
baix Mitjà 

 
Observació: Les classificacions en cursiva cal considerar-les com a provisionals. 

Aspectes a considerar en l’elecció de les varietats de triticale per a gra

1.- EL CICLE. Les varietats no alternatives o d’hivern 
(TRICOLOR, TREMPLIN, entre altres) són adequades per a 
les sembres més primerenques en les zones més fredes, 
principalment de Girona Interior. Una sembra tardana pot 
fer coincidir el seu període de formació del gra amb 
temperatures massa elevades. 

Les varietats alternatives o de primavera (MISIONERO, 
SENATRIT, TITANIA, entre altres) són adequades per a 
sembres mitjanes i tardanes. En les més precoces es 
poden veure afectades per danys de fred, en cas de 
gelades tardanes. Tenen una capacitat de fillolament més 
baixa, pel que cal augmentar la densitat de sembra.
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Espigat respecte SENATRIT (dies)
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2.- LA SENSIBILITAT A L’AJAGUT. Algunes varietats presenten una gran altura de la planta, principalment 
MISIONERO. Aquest fet les fa més sensibles a l’ajagut.

3.- LA SUSCEPTIBILITAT AL ROVELL BRU. El rovell bru és la malaltia foliar, 
que en les nostres condicions, afecta amb major severitat algunes varietats de 
triticale i que en conseqüència pot limitar més la seva productivitat. En l’Interior
de Girona es detecten atacs importants un any de cada cinc, mentre que al 
Litoral la major part dels anys. Les varietats que han mostrat una major 
susceptibilitat a aquesta malaltia han estat SENATRIT i MISIONERO.

Atac de rovell bru observat 
en les varietats MISIONERO i 
SENATRIT, en els assaigs de 
GIRONA INTERIOR, en els 
deu darrers anys.

Atac molt sever de rovell bru en la 
varietat SENATRIT.0
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Nivel d'atac de rovell bru (escala visual 0-9). Mitjana MISIONERO i SENATRIT

Espigat de les varietats de triticale respecte a SENATRIT


