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COM PODEM MILLORAR L’EFICIÈNCIA I QUALITAT A LA RECOL·LECCIÓ? 

Estanis Torres i Carlos Faro

IRTA-Fructicultura

INTRODUCCIÓ

La situació actual del sector fructícola, amb un escenari 
de preus percebuts pels agricultors molt ajustats, 
fa que sigui necessari més que mai revisar tots els 
processos associats al cultiu i intervenir en els que es 
pugui. Una manera significativa de reduir costos de 
producció en plantacions consolidades és millorant 
la eficiència en aquelles tasques on es requereix una 
elevada disponibilitat de mà d’obra, com és el cas de 
la collita. En qualsevol cultiu de fruita dolça, la collita 
suposa un dels principals costos de producció, sent 
entre un 30–40% dels costos totals. Això és degut a 
que, per la majoria de fruites consumides en fresc, 
ara per ara, la recol·lecció manual és insubstituïble. 
El fet de que la recol·lecció de fruita sigui una tasca 
eminentment manual, fa que estigui intrínsecament 
lligada al cost salarial de la mà d’obra. A més a més 
dels costos salarials, un problema creixent en els 
països productors on existeixen alternatives més 
atractives per als treballadors –com la confecció 
de productes agroalimentaris, la construcció, o el 
turisme– és l’escassa disponibilitat de mà d’obra 
especialitzada. A aquest fet, cal afegir la necessitat 
de realitzar diferents ‘passades’ per collir la fruita en 
el seu estat òptim de maduració i/o qualitat, el que 
suposa un esforç de logística important. 

A part de la qüestió econòmica, cal considerar 
que, afortunadament, cada cop hi ha una major 
conscienciació per part dels consumidors i de la 
societat en general del procés que ha sofert l’aliment, 
en aquest cas la fruita, durant el seu cicle de cultiu 
fins arribar a la seua taula. Per una part, en temes 
socials, preferint productes on les condicions de treball 
durant el cicle productiu –en els treballs de camp 
habitualment dures i sota condicionants climatològics 
adversos– garanteixin unes condicions mínimes 
per als treballadors; per altra part, que el control del 
producte des de el punt de vista de qualitat i higiènic-
sanitari, sigui màxim. Cal recordar que la recol·lecció 
dels fruits s’ha de fer amb cura, especialment en 
varietats sensibles, evitant en tot moment, els cops 
entre els mateixos fruits que poden produir l’aparició 
de taques durant la postcollita i provocar ferides que 
poden ser una via d’entrada de futures infeccions, el 

que es traduiria en una reducció de la vida útil i un 
potencial malbaratament. En tots aquest aspectes, 
la forma en com es realitza la collita juga un paper 
significatiu i fa que millorar l’eficiència i les condicions 
de treball durant la recol·lecció de la fruita siguin 
aspectes de principal interès per als productors.

Per la recol·lecció de la fruita, els operaris solen portar 
un contenidor tipus bossa, galleda o cistella que, quan 
s’omple, es buida en un altre tipus de contenidor més 
gran –un palot–, que és solen transportar de manera 
mecanitzada mitjançant elevadors acoblats al tractor. 
S’ha estimat que, depenent del cultiu i del sistema 
de formació, només el 40–60% del temps d’un 
recol·lector es dedicat a recollir la fruita de l’arbre. La 
resta del temps, el treballador puja i baixa de l’escala 
o trineu, la mou o es desplaça per buidar la fruita 
al palot. Llavors, semblava obvi que per augmentar 
l'eficiència dels recol·lectors i reduir els costos de la 
recol·lecció, cal eliminar o reduir d’alguna forma les 
parts no productives de la feina de la recol·lecció. 
Per aconseguir això, s’han dissenyat sistemes de 
producció intensius i plans on, a més d’escurçar el 
període improductiu, s’ha reduït l’alçada dels arbres 
i la distància entre files per facilitar la tasca de 
recol·lecció fent que la fruita estigui més accessible 
al recol·lector. 

Actualment, a les nostres contrades, el sistema de 
recol·lecció més utilitzat per la recol·lecció de les 
principals especies de fruita dolça –préssec, poma 
i pera–, pel que respecta a la logística de distribuir 
els palots per la parcel·la, és repartir-los prèviament 
a la recol·lecció, i un cop omplerts pels operaris, 
retirar-los per gestionar el transport al magatzem. 
Per recol·lectar la fruita de l’arbre i omplir els palots 
s’utilitzen normalment galledes de 16 litres. Els 
operaris les omplen, i un cop plenes es desplacen fins 
al palot per buidar-les amb cura. Tot i així, l’aparició de 
cops i ferides sol ser recurrent en varietats sensibles. 
Des de l’IRTA s’ha dut a terme un estudi demostratiu 
amb l’objectiu d’avaluar, des de el punt de vista 
de l’eficiència i la qualitat de la fruita recol·lectada, 
diferents tècniques de recol·lecció de fruita adaptats 
a plantacions ja consolidades i, per tant, d’aplicabilitat 
immediata sense la necessitat de canvis en la 
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plantació i formació dels arbres. A continuació es 
mostren la metodologia i resultats d’aquest estudi.

MATERIAL I MÈTODES

Objectiu

L’objectiu d’aquest estudi és demostrar si, per als 
sistemes de producció actuals, existeixen alternatives 
de baix cost més eficients a la recol·lecció de fruita 
que el sistema tradicional de repartiment de palots i 
recol·lecció amb galleda.

Material vegetal i tecnologia de cultiu

L’activitat demostrativa es va realitzar a la finca 
experimental de Mollerussa de l’IRTA,  en una plantació 
de poma Golden empeltada sobre portaempelt M9. Els 
arbres van ser plantats el 2011 a un marc de plantació 
de 3,6 x 1,2 m. El sistema de formació és un doble eix. 
A la interlínia es realitzen passes de desbrossadora, 
mantenint una coberta vegetal permanent, mentre 
que a la zona de degoteig es realitzen aplicacions 
d'herbicides per al control de males herbes. En la Taula 
1 es resumeixen les característiques de la parcel·la.

Taula 1. Característiques de la parcel·la demostrativa.

Tractaments

Es van avaluar diferents mètodes de recol·lecció a 
partir de la interacció entre els sistemes per repartir i 
desplaçar els palots i els equipaments o contenidors 
que disposava l’operari per recol·lectar la fruita i 
abocar-la al palot. A la taula 2 s’especifiquen els 
diferents sistemes avaluats.

A continuació es fa una descripció dels diferents 
sistemes avaluats.

Sistemes per al transport i manipulació dels palots 
durant la recol·lecció

TRADICIONAL (repartiment tractor + elevador): 
aquest sistema consisteix en, prèviament a entrar 
a collir, repartir els palots pel reng amb un elevador 
(autopropulsat, o més freqüentment, enganxat al 
tractor) fent una estimació de la collita present als 
arbres. Durant la recol·lecció s’ajusta manualment la 
posició del palot segons les necessitats. Durant la 
jornada o quan s’ha acabat de collir, el tractorista els 
replega amb el tractor i l’elevador per deixar-los a la 
plaça o carregar al remolc o camió (Figura 1). A dia 
d’avui és el sistema més utilitzat per la majoria de 
productors a Catalunya. 

TRENET (amb tractor o minitractor elèctric): es 
denomina trenet a una sèrie de mòduls, de petits 
remolcs, que poden dur un o dos palots. enganxats 
un darrere de l’altre en forma de tren (d’aquí la seva 
denominació). Amb aquest sistema s’estalvia el 
repartiment i replegament dins i fora, respectivament, 
de la plantació. En definitiva, es redueix el temps de 
manipulació de palots. A més a més, es redueix la 
distància entre els recol·lectors i el palot disponible per 
abocar la fruita, per lo que es millora el rendiment de 
l’operari. L’arrossegament del trenet es fa habitualment 
amb tractor. Com alternativa al tractor, ha aparegut 
al mercat un minitractor elèctric de la companyia 
Ecogreen (Itàlia) per l’arrossegament de trens amb 
palots de fruita, adequat per a la recol·lecció de pomes, 
peres i préssecs, entre d’altres. Aquest sistema és una 
nova alternativa per la manipulació de palots dins la 
plantació. Pot remolcar de 10 a 12 palots,  fent que 

Taula 2. Mètodes de transport de palots i de recol·lecció 
de fruita utilitzats en l’activitat demostrativa. 

la collita sigui molt eficient (Figura 2). Aquest sistema 
ha rebut molt interès en altres països Europeus 
precisament per ser una màquina elèctrica i ecològica.

Figura 1. Sistema tradicional de recol€lecció de préssec mitjançant el repartiment previ i el replegament posterior de palots amb 
tractor i elevador.

Figura 2. Sistema de trenet remolcat per tractor per la recol€lecció de fruita (a dalt) i minitractor elèctric per al remolc de palots (a baix).
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Sistemes de recol·lecció i abocat de la fruita al palot

GALLEDA i trineu: l’ús de galledes de 16 L és el sistema 
tradicional per collir fruita a les nostres contrades. Tot 
i ser un sistema pràctic i barat, pot suposar alguns 
inconvenients. El principal són els cops que pot rebre 
la fruita si el operari no és especialment curós. Un altre 
inconvenient és la necessitat de ‘patinets’ o ‘trineus’ 
per transportar les galledes i evitar que el recol·lector 
tingui que d’ajupir-se per deixar la fruita (Figura 3).

Figura 3. Recol€lecció de préssecs amb galledes i trineu.

CISTELLA recol·lectora: són cistelles robustes i 
confortables que ajuden a recol·lectar la fruita, 
especialment la més delicada. Disposen d'una robusta 
però lleugera carcassa en alumini protegit amb 
recobriment de PVC. Estan internament enfundats 
en goma escuma que impedeix els danys als fruits 
més delicats. Son de fàcil buidat en palots o caixes. El 
llarg sac per la part inferior frena la rotació dels fruits 
reduint els danys en els mateixos. Segons els models, 
el sac pot ser en PVC o bé tela molt robusta. Porten 
una cinta que disminueix la pressió sobre l'esquena. 
La capacitat de la cistella es pot triar de 16 o 12 kg 
segons l’envergadura de l’operari (Figura 4). 

Figura 4. Diferents models de cistelles recol€lectores de fruita.

DIRECTE a palot: en especies o varietats especialment 
sensibles als cops, recol·lectar la fruita de l’arbre 
directament al palot, sense utilitzar galledes o cistelles, 
pot ajudar a reduir els danys per cops. Aquest sistema 
es pot implantar fàcilment amb un sistema de remolc 
de palots amb trenet, marcs de plantació estrets i 
sistemes de formació poc voluminosos  (Figura 5).

Figura 5. Recol€lecció directe a palot.

Paràmetres avaluats

Cada sistema va ser utilitzat per una colla de quatre 
operaris més el tractorista. Durant una jornada de 
treball de sis hores es va quantificar el rendiment 
de recol·lecció de cada un de les combinacions de 
sistemes avaluats. Els operaris duien un podòmetre 
per caracteritzar el grau de moviment (passos) que 
feien en cada sistema de recol·lecció amb l’objectiu 
d’analitzar el moviment en relació al rendiment de cada 
sistema.

Cada hora, aproximadament, es va fer una estimació 
de la producció recol·lectada per cada sistema (núm. 
de palots recol·lectats) per tal de tenir una evolució 
del rendiment en funció del moment del dia. Es va 
anotar la maquinaria i equips necessaris (tractors, 
toros, patinets,...) per dur a terme la collita amb cada 
sistema i les hores de treball de la maquinaria (tractors, 
toros,...). Amb les dades recollides es va fer el càlcul 
del rendiment (kg/hora) i de la relació del número de 
moviments i eficiència productiva (moviments/kg i 
moviments/h).

Els danys per cops en la recol·lecció s’han estret 
d’un estudi previ realitzat al 2010 (Costa et al., 2010) 
on es va avaluar els danys a la recol·lecció utilitzant 
GALLEDA,  CISTELLA o DIRECTE a palot.

RESULTATS I DISCUSIÓ

Rendiment productiu

Entre els sistemes de repartiment i transport de palots, 
el TRENET va incrementar un 15% el rendiment de 
la recol·lecció respecte a la distribució TRADICIONAL 
(161 vs. 137 kg/h). Entre els sistemes de recol·lecció 
i buidatge de la fruita, el sistema amb CISTELLA va 
obtenir el rendiment més alt (160 kg/h), seguit del 
sistema DIRECTE a palot (152 kg/ha) i la GALLEDA 
(142 kg/h)  (Figura 6).

Si comparem cada una de les combinacions possibles 
entre els sistemes de repartiment i transport de palots 
i els sistemes de recol·lecció i buidatge de la fruita 
(Figura 7), el sistema TRENET i CISTELLA va registrar 
el rendiment de recol·lecció més alt (166 kg/h), seguit 
del TRENET i GALLEDA (164 kg/h). La combinació de 
repartiment de palots TRADICIONAL i la recol·lecció 
amb CISTELLA va mostrar rendiments similars a la 
combinació TRENET i DIRECTE a palot (152-153 
kg/h). Per últim, el sistema de repartiment de palots 
TRADICIONAL amb la recol·lecció amb GALLEDA 
va registrar els valors de rendiment més baixos (121 
kg/h).
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Figura 7. Rendiments segons les diferents combinacions de sistemes de repartiment i distribució de palots i de recol€lecció i buidatge. 

Figura 6. Rendiments segons el sistema de repartiment i transport de palots (esquerra) i segons el sistema de recol€lecció i buidatge 
de la fruita (dreta). 

Figura 8. Moviments mesurats amb podòmetre per kg de fruita recol€lectada segons el sistema de repartiment i distribució de palots 
(esquerra) i el sistema de recol€lecció i buidatge de la fruita (dreta). 

Eficiència dels moviments

L’eficiència dels moviments realitzats en la execució 
de la recol·lecció de la fruita de l’arbre i el seu buidat 
al palot pot ser una de les principals causes en les 
diferencies en el rendiment de la recol·lecció. L’estudi 
de l’eficiència del moviment permet detectar el grau de 
moviments no productius –no dedicats estrictament a 
la recol·lecció– com el desplaçament per al buidatge, 
moviment de trineus o escales, etc. Contra més temps 
i esforç hagi de dedicar el treballador a moviments no 
productius, menys eficient serà el sistema. En definitiva, 
l’eficiència del moviment i l’eficàcia del mateix permet 
als treballadors potenciar el seu rendiment.

El sistema amb TRENET va reduir en més del 50% 
el moviment en passos necessaris per recol·lectar un 
kg de fruita (Figura 8). La reducció de desplaçament 
per al buidatge al palot i, en definitiva, la reducció de 
moviments improductius, explicaria el major rendiment 
d’aquest sistema respecte al sistema TRADICIONAL.

Entre els sistemes de recol·lecció i buidatge de la 
fruita, la CISTELLA va ser la opció que va requerir 
la realització d’un major número de passos per kg 
de fruita recol·lectada, independentment del sistema 
de repartiment i distribució de palots. Això és degut 
al fet que amb la GALLEDA es va utilitzar un trineu 
que permetia omplir dos GALLEDES simultàniament 
i, conseqüentment, reduir el temps i moviment dedicat 
al desplaçament del buidatge.

El sistema TRENET i DIRECTE al palot va registrar 
un número de passos similar al sistema TRENET i 

GALLEDA amb trineu (Figura 9). Que el sistema 
DIRECTE a palot hagi set el mètode de recol·lecció amb 
el rendiment més baix dins el TRENET pot ser degut, 
entre altres causes, a la distància entre el palot i l’arbre, 
provocant que el treballador, després de recol·lectar 
la fruita de l’arbre, tingui que fer un major nombre 
de moviments improductius per depositar la fruita al 
palot, el que es tradueix en una reducció del rendiment. 
Aquets moviments improductius correspondrien a girs 
i mico-desplaçament no detectats pel podòmetre. 

La CISTELLA va ser el contenidor que va requerir 
la realització d’un major número de passos per kg 
de fruita recol·lectada, independentment del sistema 
de repartiment i distribució de palots. Però, perquè la 
CISTELLA, tot i requerir més passos per kg de fruita, 
va ser el sistema de recol·lecció més eficient? Una 
possible explicació la podem trobar en l’ergonomia 
de la CISTELLA. La disposició de la CISTELLA –
en paral·lel entre el treballador i l’arbre, reduint al 
màxim la distància entre la fruita a recol·lectar i el 
contenidor on depositar-la– millora l’ergonomia del 
treballador i redueix els girs i moviments no productius. 
Aquets moviments no productius, al no haver-hi un 
desplaçament, no son detectats pels podòmetres, 
però, tal com indiquen els resultats obtinguts, sí 
poden fer reduir el rendiment del treballador. A 
més a més, l’ergonomia de la CISTELLA permet a 
l’operari utilitzar i destinar de forma més àgil les dues 
mans a la recol·lecció de fruita. En definitiva, alguns 
moviments, tot i no implicar desplaçaments i semblar 
poc significants, al llarg de la jornada poden reduir el 
rendiment de forma significativa. 

Figura 9. Moviments mesurats amb podòmetre per kg de fruita recol€lectada segons les possibles combinacions entre els sistemes 
de repartiment i distribució de palots (esquerra) i els sistemes de recol€lecció i buidatge de la fruita (dreta).  
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Danys per cops en la recol·lecció

La recol·lecció és un punt crític en la qualitat de la 
fruita, donat que un error en la seva gestió ja no té 
solució. Per exemple, un efecte escàs d’una aplicació 
fitosanitària,  segons el cas, es pot corregir o millorar 
amb una altra intervenció. En canvi, una partida amb 
un percentatge alt de rebuig per ferides, cops o altres 
defectes suposarà irremeiablement una disminució 
en la liquidació final de la fruita. Els danys produïts 
durant la collita, poden ser per tres causes: en primer 
lloc per la pressió produïda pels dits o la ma al moment 
de despendre el fruit de l’arbre, en segon lloc per 
l’impacte produït al dipositar el fruit al contenidor, ja 
sigui la cistella o la galleda, i en tercer lloc els cops 
produïts al buidar la galleda o la cistella i omplir el 
palot. Per determinar els danys per cops utilitzant cada 
un dels contenidors avaluats per la recol·lecció de 
fruita (galleda, cistella, directe a palot) hem recuperat 
els resultats d’un assaig previ realitzat per Costa et 
al (2010). 

A la Taula 3 es resumeix el percentatge de fruits 
sense cops, ratllades, danys allargats, punxades i 
total per cada un dels equipaments avaluats per la 
recol·lecció. Aquest resultats indiquen que les ferides 
produïdes per cops van ser les més abundants. Per 
aquest tipus de dany (cops), es pot observar com la 
recol·lecció DIRECTE a palot va ser la que va produir 
un menor percentatge de fruita danyada (39% de fruita 
amb cops), seguida per les CISTELLES (57%) i les 
GALLEDAES (60%). En referència a la resta de tipus 
de danys (ratllades, allargats i punxades), només es 
van trobar diferències significatives entre els diferents 
equipaments en els danys allargats, obtenint els millors 
resultats amb la recol·lecció DIRECTE a palot, seguit 
de les CISTELLES i les GALLEDES en última posició. 
Si s’analitza el nombre de danys totals, les conclusions 
són molt similars, ja que la recol·lecció DIRECTE a 
palot mostra els millors resultats amb un valor mig del 

47% de fruits sense cap dany, seguit de la CISTELLA 
(30%) i les GALLEDES (27%). Cal remarcar que 
en la comparativa CISTELLES vs. GALLEDES les 
diferències van ser inferiors al 4% en la majoria dels 
casos. Igualment, el número de cops que van rebre 
els fruits afectats va ser inferior amb la recol·lecció 
DIRECTE a palot (1,4-1,7 cops/fruit), seguit de la 
CISTELLA (1,6-2,1 cops/fruit) i la GALLEDA (1,9-2,4 
cops/fruit).

En base als danys observats, es va calcular els 
percentatges de fruits de primera, segona i tercera 
categoria a partir de les pautes donades pel Reglament 
CE Nº 85/2004 de la Comissió de 15 de gener de 2004 
(Figura 10). En aquest cas, es va observar, una vegada 
més, que el sistema més favorable continua essent la 
recol·lecció DIRECTE a palot, amb un 66% de fruits 
de primera categoria. La CISTELLA i la GALLEDA van 
assolir valors del 51 i 48% respectivament.

En definitiva, la recol·lecció DIRECTE a palot és la més 
favorable en la reducció de danys a la recol·lecció, 
per varies raons, en primer lloc perquè té més fruits 
sense cops, en segon lloc perquè els fruits que 
tenen cops, aquests són menys i de menor mida, i 
finalment perquè el percentatge de categoria primera 
és superior a la resta de sistemes. En l’extrem oposat 
es situaria les màquines de cintes, que no han sigut 
tractades en aquest estudi, i al mig el sistema amb 
CISTELLA o GALLEDA, amb un comportament 
lleugerament millor per la CISTELLA. Cal remarcar 
que, les diferencies entre CISTELLA i GALLEDA 
s’observaran especialment en plantacions amb una 
major rusticitat dels fruits i/o on els treballadors siguin 
més curosos. Això és degut a que la CISTELLA està 
dissenyada de tal manera que es pot buidar amb 
mes cura, sempre i quan el operari faci el procés de 
buidament correctament, si no és així tan la GALLEDA 
com la CISTELLA poden ésser igual de perjudicials o 
desfavorables.

Taula 3. Percentatge de cops, ratllades, danys allargats, punxades i total, en funció de l’equipament de recol·lecció 
emprat a un assaig previ realitzat a Lleida (Costa et al., 2010). Valors corresponent a la mitjana de quatre 
finques diferents.

Figura 10. Percentatge de fruits a les categories primera, segona i tercera, en funció de l’equipament per la recol€lecció emprat (Costa 
et al., 2010). Valors corresponent a la mitjana de quatre finques diferents. Classificació segons el Reglament CE Nº 85/2004 de la 
Comissió de 15 de gener de 2004: categoria primera (fruits sense danys o amb un únic dany que no sobrepassi 2 cm de longitud o 
1 cm2 de superfície total), categoria segona (fruits amb un màxim de 2 danys/fruit que no sobrepassin els límits de 4 cm de longitud 
o  1,5 cm2 de superfície total) i categoria tercera (defectes de l’epidermis que sobrepassin els límits de la categoria Segona i fruits 

amb punxades o ferides amb la pell trencada).

CONCLUSIONS

A partir dels resultats obtinguts es pot concloure que:

• El TRENET permet assolir rendiments de collites (kg 
collits/hora) superiors al repartiment i desplaçament 
TRADICIONAL de palots amb tractor i elevador. 
Aquesta major eficiència es pot explicar per una 
reducció dels desplaçament que ha de realitzar 
l’operari per buidar al palot.

• La recol·lecció DIRECTE a palot no va suposar una 
millora en el rendiment de la recol·lecció respecte 
la utilització de CISTELLES o GALLEDES amb 
trineu. De fet, els millors rendiments es van obtenir 
amb la CISTELLA. En la comparativa CISTELLA vs. 
GALLEDA, tot i que la CISTELLA va requerir un major 
nombre de desplaçament per anar a buidar al palot, 
els rendiments van ser més alts. Aquestes diferencies 
poden ser explicades per l’ergonomia que la CISTELLA 
proporciona al treballador, evitant-li la realització de 
girs i moviments no productius per depositar la fruita 
recol·lectada al contenidor.

• Respecte als danys que es produeixen durant la 
recol·lecció, basats en resultats d’estudis anteriors 
(Costa et al., 2010), amb el sistema DIRECTE a palot 
es redueix significativament el percentatge de fruits 
amb cops, seguit de la CISTELLA i la GALLEDA 
respectivament, tot i que les diferencies entre aquestes 
dos últimes són menors i en funció de l’operari.
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