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1.- Objectius 
 
L’objectiu principal del projecte demostratiu es poder 
disposar d’informació sobre el comportament del 
moviment de l’aigua al sòl en una plantació 
comercial de cítrics en la que s’apliquen dues dosis 
de reg, una segons la evapotranspiració de 
referència i l’altra segons el contingut d’aigua al sòl 
que marcaran les sondes d’humitat instal·lades a 
cada parcel·la.  
 
Els diferents objectius específics seran per tant el 
seguiment del contingut d’aigua al sòl per a facilitar 
la programació de les necessitats de reg, la 
determinació de les dades climàtiques de la zona 
(Estació Agroclimàtica d’Aldover) que puguin servir 
de base per als càlculs de la ETo i dosi de reg, 
l’avaluació en condicions reals de producció del 
funcionament d’aquesta plataforma de monitorització 
al llarg de diverses campanyes productives, y 
l’avaluació de diferents paràmetres de qualitat dels 
fruits per tal de comprovar que aquest sistema de 
seguiment no produeix un minvament de la qualitat 
dels mateixos. També es donarà difusió al sector 
dels avenços del projecte per tal de dur a terme un 
cultiu dels cítrics totalment sostenible en aquest 
aspecte.  

 
 
 

2.- Descripció de les actuacions 
previstes  
 
Les activitats es duran a terme en una parcel·la de 
col·lecció de varietats de taronges de mitja estació, 
d’aproximadament 0,63 ha de superfície. La 
parcel·la es troba localitzada al terme municipal de 
Bitem-Tortosa (Baix Ebre). Aquestes varietats es 
troben empeltades sobre Citrange carrizo com a 
patró i amb reg localitzat d’alta freqüència. Les 
diferents determinacions a executar es realitzaran 
sobre la varietat Lanelate i sobre Chislett Summer 
Nàvel®.  
 

 

Digitalització del reg en el cultiu dels cítrics per mig de 
sensors i adaptació al canvi climàtic optimitzant el 
consum d'aigua (CITRUSREG) 
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RESUM 
 
L’aigua és un element necessari per a la vida i un recurs fonamental a l’agricultura, un sector que 
representa al voltant del 70% de les extraccions mundials d’aigua dolça, segons dades de la 
Organització de les Nacions Unides per a la Alimentació i l’Agricultura (FAO); no obstant és un be 
finit i estretament relacionat amb el clima, el qual ja evidencia les conseqüències del canvi que està 
experimentant a nivell global. Per això, la gestió eficient i sostenible de la utilització de l’aigua en la 
producció d’aliments es postula com una de les principals fites per assegurar la seva disponibilitat 
com a recurs, a la vegada que es garanteix la seguretat alimentària. 
 
El que es pretén en aquesta activitat demostrativa es donar a conèixer a productors i tècnics 
d’explotacions citrícoles la possibilitat de sensorització d’una finca agrícola en un àmbit bàsic del 
cultiu com és el contingut d’aigua al sòl. Per fer-ho s’escollirà un sensor disponible en el mercat i 
s’instal·larà a les diferents parcel·les de reg. Un cop conegut el comportament de la plantació als 
diferents manejos d’aigua i dosi efectiva de reg, es podrà comparar les diferents tesis i avaluar 
diferents paràmetres de qualitat dels fruits.  
 
La informació es transferirà al sector productiu mitjançant xerrades en jornades IRTA, seminaris 
específics sobre el tema, amb la col·laboració de la empresa instal·ladora. Al mateix temps, la 
parcel·la de l’estació experimental  equipada amb aquests sensors, servirà com a plataforma 
demostrativa d’aquesta tecnologia per a futures visites o activitats de formació especifiques.   
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 Foto 1. Arbre de Nàvel Lanelate (Foto: Fibla- IRTA) 

 
 
 

 
Foto 2. Ubicació al sòl de les sondes FDR. Perfil d’humitat  
(Foto: Fibla-IRTA) 

 

Entre les principals actuacions a realitzar destaquen 
les següents: 
 

a) Instal·lació de les sondes FDR a diferents 
profunditats dintre un perfil d’humitat. 
S’instal·laran a 20 cm, 50 cm i 80 cm de 
profunditat. denominant-se el conjunt perfil 
d’humitat. S’instal·laran  2 perfils per cada 
parcel·la d’assaig, en total 4 perfils 
equivalents a 12 sensors. En cada perfil 
també s’instal·larà un cabalímetre muntat 
sobre la línia de degoteig per conèixer la 
quantitat d’aigua aplicada. 

 
b) Càlcul de les necessitat hídriques dels 

cítrics, per això es calcularà el volum de 
copa i l’àrea ombrejada, i aplicant la fórmula 
de les necessitats hídriques en funció de la 
ETo, el coeficient de cultiu (Kc), el coeficient 
d’uniformitat i l’àrea ombrejada, tindrem les 
necessitats hídriques de les parcel·les. 
 

c) Després del quallat dels fruits es mesurarà 
mensualment el diàmetre dels mateixos per 
obtenir la corba de creixement, i poder 
esbrinar si hi ha diferències entre parcel·les 
per a les diferents varietats. 
 

d) Durant els mesos d’estiu es realitzaran una 
o dues mesures de l’estrès hídric dels cítrics 
a les diferents parcel·les o dosi de reg per 
veure l’aclimatació dels mateixos al canvi 
climàtic que tenim davant. 
 

e) A la recol·lecció es pesaran tots els fruits de 
cada arbre en estudi per tal d’obtenir la 
producció de les diferents varietats a les 
dues parcel·les. Tanmateix es mesurarà el 

calibre dels mateixos i s’analitzaran les 
propietats intrínseques de maduració com 
son els ºBrix, l’acidesa total en g/l i l´índex 
de maduració E/A. També es mesurarà en 
una mostra representativa el gruix de la pell 
dels fruits. 
 

3.- Descripció de l’entorn social i tècnic 
del territori  

 
El correcte assoliment i interpretació de les dades 
proporcionades pels diferents dataloggers instal·lats 
a la finca ens proporcionarà el corresponent 
coneixement de la situació real de la humitat que 
tenim al sòl. La correcta programació del reg 
millorarà aquest dèficit de qualitat de reg que hi ha 
en general a la comarca, de manera que els cultius 
podran ser mes rendibles, tant econòmicament com 
productivament. Aquesta implantació farà que la 
plantació sigui plenament sostenible amb una 
acurada selecció del programa de fertirrigació. 
 
El principal destinatari de l’actuació és principalment 
el sector productor de cítrics, però també els 
comercialitzadors (sovint aquests disposen de grans 
finques productores), essent a Catalunya molt 
importants els dos sectors. En un escenari de la 
Unió Europea on s’imposa cada cop mes la 
sostenibilitat ambiental de les produccions 
fructícoles, es obvi que disposar de bons sistemes 
de reg i bones eines per a mesurar la humitat del 
sòl, i que s’adaptin a les principals zones de 
producció de Catalunya, permetrà avançar en 
aquest aspecte de la vessant mediambiental. Així 
l’impacte mediambiental pot ser important ja que si 
aquestes plantacions s’adapten millor al nostre clima 
canviant (canvi climàtic), seran més eficients 
productivament, a mes a mes podrien ser més 
tolerants a algunes plagues del cultiu o fisiopaties 
dels mateixos a conseqüència d’aquests canvis.   
 

 
Foto 3. Detall d’una estació de control del perfil d’humitat. Es pot 
apreciar el datalogger d’enregistrament de dades i el cabalímetre   
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(Foto: Fibla-IRTA) 
 

Durant l’execució d’aquest projecte es realitzarà una 
jornada de camp per tal de donar-lo a conèixer, 
s’escriurà un article tècnic amb els resultats 
obtinguts, i es realitzarà una jornada tècnica dintre 
les Jornades Citrícoles d’Alcanar. 
 
 

4.- Àmbit d’aplicació 
 
L’àmbit d’aplicació de l‘activitat són les 9.100 ha de 
cítrics que es cultiven a Catalunya, la pràctica 
totalitat de les quals es troben a les comarques del 
Baix Ebre i Montsià. El seu perfil varietal està molt 
definit, ja que mes d’un 75% d’aquesta superfície es 
de clementins, de les quals el 70% son de la varietat 
Clementina de Nules.  La resta corresponen al grup 
taronja tal i com es planteja al nostre assaig. Tot i 
això la metodologia aplicada es també transportable 
al cultiu de mandariners, pel que es podria aplicar en 
un futur a tota la superfície de cítrics i als diferents 
tipus de sòl que trobem a les dues comarques. 
 

Foto 4. Detall de la sortida de dades proporcionada pel datalogger 
del contingut volumètric d’aigua de les diferents sondes. (Foto: 
Fibla-IRTA) 
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NOM:      IRTA 
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DADES DE CONTACTE.  José Miguel Fibla Queralt. Jmiquel. fibla@irta.cat 
ALTRES.    Miquel Peris. Miquel.Peris@irta.cat 
 
 

PRESSUPOST 

Pressupost total del projecte:   49.978,28 € 
Contribució del DAAC al pressupost:  28.487,62 € 
Contribució de la UE al pressupost:   21.490,66 € 
 

DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

 
Plataforma digital d’activitats de Transferència de Coneixement interactiva 
 
L’IRTA disposa d’una plataforma de transferència tecnològica i de coneixements que englobarà la gestió 
dinàmica i divulgativa de totes les activitats del Pla Anual de Transferència Tecnològica que es realitzen i que 
engloben també les del PATT del DARP.  Aquesta disposarà d’un espai específic de informació d’interès de 
cada activitat, d’uns materials relacionats amb les activitats i edicions anteriors (vídeos, testimonis, etc.). En 
definitiva, d’un espai interactiu per a millorar la gestió de la comunitat d’usuaris registrats per a sumar valor a 
l’experiència de la transferència connectats amb interessos sectorials específics. Això permetrà optimitzar 
l’autonomia, l’automatització i la millora d’un conjunt de processos interns interrelacionats que persegueix 
l’objectiu d’incrementar l’eficiència en el servei tot aportant una millor experiència per part de l’usuari. D’una 
manera molt intuïtiva, ràpida i dinàmica, l’usuari tindrà accés als continguts sectorials que li puguin interessar i 
descarregar-se documentació relacionada, visualitzar vídeos i testimonis reals d’una manera senzilla i 
endreçada.  
 
Està previst realitzar les següents activitats de difusió i transferència del projecte: es realitzarà un jornada de 
camp específica per a exposar in situ les estratègies que es proposen, la seva avaluació i com s’assoleixen els 
objectius plantejats (2023). També s’elaborarà un pòster amb els objectius i el contingut dels projecte per a la 
Jornada de camp específica del projecte (Jornada PATT). A les jornades citrícoles d’Alcanar (Jornada de 
Referència) de l’any 2024 es realitzarà una ponència per donar a conèixer els resultats del projecte 
demostratiu. També es realitzarà a finals de 2024 un article tècnic a una revista del sector de difusió 
reconeguda. 
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Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. 
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