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So in 1954, in the month of June, the planes visited the forests 

of the Northwest Miramichi and white clouds of settling mist 

marked the crisscross pattern of their flight. The spray –one-

half pound of DDT to the acre in a solution of oil- filtered 

down through the balsam forests and some of it finally 

reached the ground and the flowing streams. The pilots, their 

thoughts only on their assigned task, made no effort to avoid 

the streams or to shut off the spray nozzles while flying over 

them; but because spray drifts so far in even the slightest stir-

rings of air, perhaps the result would have been little different 

if they had. 
 

 
 

Silent Spring 

Rachel Carson 
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Notació 
 
 
 

  
a amplada del tractament 
A superfície del col·lector 
a1 coeficient del model d’ajust de σ2 
a2 coeficient del model d’ajust de σ2 
a3 coeficient del model d’ajust de σ2 
af superfície d’una fulla 
b constant del model exponencial de penetració del flux a la vegetació 
C concentració de traçador en el líquid d’aplicació 
c concentració de traçador en el líquid de rentat de les mostres  
CV coeficient de variació 
D  diàmetre del col·lector 
d diàmetre de la gota 
D

’ deposició de producte a la vegetació 
D

’’ deposició de producte al terra 
D

’’’ deposició de producte a la deriva 
D0 deposició de producte a l’entrada de la vegetació 
da dosi d’aplicació del traçador 
Dm deposició mitjana de la polvorització a la vegetació 
Dm’ deposició mitjana de la mostra 
dn  dosi de normalització del traçador 
Dn deposició normalitzada 
Dt valor transformat de deposició 
Dx  deposició a una distància x dins de la vegetació 
E eficiència de captura de la vegetació 
ETD  error típic de la diferència entre dues mitjanes 
f coeficient de resistència 
fz  valor relatiu de la deriva  
g  acceleració de la gravetat 
H  mitjana harmònica 
ht  altura total de mesura de la deriva 
hz altura del nivell z de mesura de la deriva 
k  coeficient de densitat de la vegetació 
l  característica dimensional del col·lector 
L  longitud de la fila d’una plantació 
LAI índex d’àrea foliar 
n  nombre d’elements que intervenen en el càlcul d’una mitjana 
p exponent de la velocitat de treball en el model d’ajust de σ2 
q exponent del cabal d’aire en el model d’ajust de σ2 
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QA cabal d’aire del ventilador del polvoritzador 
qL cabal proporcionat pel polvoritzador 
R1 índex de penetració de la polvorització 
R2 índex de distribució en altura de la polvorització 
Reg  número de Reynolds de la gota 
s  desviació estàndard de la mostra 
S propietat local del fluid 
s
2 quadrat mig de l’error en l’anàlisi de la variància 
St  número de Stokes 
TF característica temporal del flux d’un fluid 
Tv temps de resposta de la velocitat de la gota 
u velocitat de l’aire 
V  volum d’aigua per a l’extracció del traçador de les mostres  
Va  volum d’aplicació 
vs  velocitat de treball del polvoritzador 
w  distància entre files d’una plantació 
W amplada total de la vegetació 
Wf  velocitat terminal de caiguda d’una gota 
 

α  estimador de l’efecte de l’altura de la vegetació 
β  estimador de l’efecte del bloc 
γ estimador de l’efecte de la profunditat de la vegetació 
ε  estimador de l’error experimental 
η  viscositat dinàmica de l’aire 
λ  distància real d’aturada d’una gota 
µ  estimador de la mitjana global de la deposició 
ρc  densitat de l’aire 
ρg  densitat de la gota 
σ
2  variància de la dispersió vertical de la deriva 
τ estimador de l’efecte del tractament (p.e. tipus de polvoritzador o de bro-

quet) 
υ estimador de l’efecte de cada mostra dins d’una zona de vegetació 
Φ  direcció del vent 
φ  estimador de l’efecte de la posició del col·lector de terra 
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Resum 

 

Es va avaluar l’eficiència de diferents tècniques d’aplicació de fitosanitaris que 
tenen la capacitat de reduir la contaminació ambiental: l’ajust de les condicions 
d’aplicació amb polvoritzadors hidropneumàtics en plantacions de fruiters, els 
túnels de polvorització per als fruiters i la vinya, els broquets d’injecció d’aire en 
tractaments als fruiters i a l’arròs i els tractaments terrestres en lloc dels tracta-
ments aeris també a l’arròs. 

La metodologia utilitzada es va basar en la realització d’assaigs de camp per a 
la mesura de la distribució de la polvorització. Els experiments es van plantejar 
d’acord amb un disseny de tres repeticions situades en una parcel·la de cultiu, on 
es va realitzar l’aplicació amb els diferents equips en les condicions de treball 
escollides en cada cas. Es van utilitzar dos tipus de traçadors: el colorant fluores-
cent sulfoflavina brillant i quelats metàl·lics de Fe, Zn, Mn i Cu. La deposició de la 
polvorització sobre el cultiu resultant de cada aplicació es va mesurar bàsicament a 
partir de mostres de les mateixes fulles i les pèrdues fora de l’objectiu (directament 
al sòl o per deriva) amb col·lectors artificials, principalment papers de filtre en el 
cas de les pèrdues al sòl i netejadors de pipes i fil de plàstic per a la mesura de la 
deriva. 

L’avaluació dels resultats obtinguts es va realitzar amb tècniques estadístiques 
d’anàlisi de la variància i amb d’altres específiques per al cas de la deriva o per tal 
d’avaluar la deposició de producte a la vegetació dels fruiters. Els resultats perme-
ten avaluar tant la capacitat de reducció de la contaminació de les tècniques de 
reducció de la deriva assajades com la qualitat de la distribució de la polvorització 
sobre el cultiu. En general, en tots els casos hi va haver una reducció del risc de 
contaminació amb una bona qualitat de la distribució de la polvorització sobre 
l’objectiu. 

En concret, la reducció del cabal d’aire i l’increment de la velocitat de treball 
en els polvoritzadors hidropneumàtics per als fruiters van causar una reducció de 
la deriva, però també una disminució de la uniformitat de la distribució de produc-
te en la vegetació. Els túnels de polvorització per a la vinya i els fruiters van elimi-
nar quasi completament les pèrdues per deriva però amb l’inconvenient de més 
dificultat en l’execució tractaments. Els broquets d’injecció d’aire en els fruiters i 
en l’arròs també van provocar una disminució de les pèrdues fora de l’objectiu, 
que va dependre tant del model concret de broquet utilitzat com de les condicions 
ambientals. La distribució del producte mesurada sobre els cultius en general va 
ser bona, amb risc de reducció de l’eficàcia respecte a les tècniques d’aplicació 
habituals només en alguns casos concrets. Finalment, els tractaments aeris a l’arròs 
van suposar més risc de contaminació que els terrestres amb una distribució pitjor 
del producte sobre la vegetació.  
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Resumen 

 

Se evaluó la eficiencia de diversas técnicas de aplicación de fitosanitarios que 
tienen la capacidad de reducir la contaminación ambiental: el ajuste de las condi-
ciones de aplicación con pulverizadores hidroneumáticos en plantaciones de fruta-
les, los túneles de pulverización para los frutales y la viña, las boquillas de 
inyección de aire en tratamientos a los frutales y al arroz y los tratamientos terres-
tres en lugar de los tratamientos aéreos también en el arroz.  

La metodología utilizada se basó en la realización de ensayos de campo para la 
medida de la distribución de la pulverización. Los experimentos se plantearon en 
base a un diseño de tres repeticiones situadas en una parcela de cultivo, donde se 
realizó la aplicación con los diferentes equipos en las condiciones de trabajo esco-
gidas en cada caso. Se utilizaron dos tipos de trazadores: el colorante fluorescente 
sulfoflavina brillante y quelatos metálicos de Fe, Zn, Mn y Cu. La deposición de la 
pulverización sobre el cultivo resultante de cada aplicación se midió básicamente a 
partir de muestras de las mismas hojas y las pérdidas fuera del objetivo (directa-
mente al suelo o por deriva) con colectores artificiales, principalmente papeles de 
filtro en el caso de las pérdidas en el suelo y limpiadores de pipas y hilo de plásti-
co para la medida de la deriva. 

La evaluación de los resultados obtenidos se realizó con técnicas estadísticas de 
análisis de la varianza y con otras específicas para el caso de la deriva o con el fin 
de evaluar la deposición de producto en la vegetación en los frutales. Los resulta-
dos permiten evaluar tanto la capacidad de reducción de la contaminación de las 
técnicas de reducción de la deriva ensayadas como la calidad de la distribución de 
la pulverización sobre el cultivo. En general, en todos los casos hubo una reduc-
ción del riesgo de contaminación con una buena calidad de la distribución de la 
pulverización sobre el objetivo. 

En concreto, la reducción del caudal de aire y el incremento de la velocidad de 
trabajo en los pulverizadores hidroneumáticos para los frutales causó una reduc-
ción de la deriva, pero también una disminución de la uniformidad de la distribu-
ción de producto en la vegetación. Los túneles de pulverización para los frutales y 
la viña eliminaron casi completamente las pérdidas por deriva con el inconveniente 
de una mayor dificultad en la realización de los tratamientos. Las boquillas de 
inyección de aire en los frutales y en el arroz también provocaron una disminución 
de las pérdidas fuera del objetivo, que dependió tanto del modelo concreto de bo-
quilla utilizada como de las condiciones ambientales. La distribución de producto 
medida sobre los cultivos en general fue buena, con riesgo de reducción de la efi-
cacia respecto a las técnicas de aplicación habituales solamente en algunos casos 
concretos. Finalmente, los tratamientos aéreos en el arroz implicaron más riesgo de 
contaminación que los terrestres con una peor distribución del producto sobre la 
vegetación.   
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Summary 

 

The efficiency of several pesticide application techniques, which are able to re-
duce environmental pollution, was assessed: the adjustment of the application 
conditions of air-assisted sprayers in fruit orchards, tunnel sprayers for fruit or-
chards and vineyards, air-injection nozzles for spray applications in fruit orchards 
and rice and ground-based instead of aerial applications in rice paddies. 

The methodology was based on carrying out field trials to measure the spray 
distribution. The experiments were planned in a three-replication basis. The repli-
cations were placed on a crop plot, where the spray applications with the mechani-
cal equipment, set up according to the selected working conditions, were carried 
out. Two kinds of tracers were used: the fluorescent dye brilliant sulphoflavine and 
metal chelates of Fe, Zn, Mn and Cu. The spray deposition on the crop from each 
spray application was measured mainly by means of the same crop leaves, whereas 
off-target spray losses -to the soil or drift- with artificial collectors, i.e. filter pa-
pers for the spray losses to soil and pipe cleaners and plastic lines for drift meas-
urement. 

Data assessment was made by means of statistical techniques based on the 
analysis of the variance, but also by other specific techniques in the case of spray 
drift or for the assessment of the spray deposit on the fruit tree canopy. The results 
allow to assess both the capability of the tested drift reduction application tech-
niques to decrease the pollution and the quality of the spray distribution through-
out the crop canopy. In general, a reduction of the contamination hazard was 
always measured, together with a good quality of the spray distribution on the 
target. 

In short, an air-flow rate reduction together with an increase of the working 
speed  in fruit orchards caused a reduction of the amount of spray drift, but also a 
worse spray deposit uniformity on the crop. The tunnel sprayers for fruit orchards 
and vineyards reduced almost completely the spray drift losses but with the disad-
vantage of making the spray application more difficult to be carried out. The air-
injection nozzles produced a reduction of the off-target spray losses, depending as 
much on the nozzle model used than on the environmental conditions. The meas-
ured spray deposit on the crops was rather good and only on few occasions the 
possibility of a lower efficacy in relation to the conventional spray application 
techniques was stated. Finally, aerial spraying in rice caused higher risk of spray 
contamination than the ground-based applications, together with a worse spray 
distribution on the crop.  
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Presentació 

 

A continuació es presenta el resultat de diversos assaigs de camp dissenyats per 
tal d’avaluar l’eficiència de sistemes d’aplicació de fitosanitaris que poden tenir un 
efecte positiu en la reducció de la contaminació del medi ambient. S’han escollit 
per a la seva realització alguns dels cultius predominants en l’agricultura del nostre 
país i que, per les seves característiques, requereixen un elevat nombre de tracta-
ments fitosanitaris durant la campanya, com és el cas dels fruiters o de la vinya. 
D’altres com l’arròs es troben exclusivament en el Delta de l’Ebre, una zona hu-
mida amb un elevat valor ecològic i on els efectes contaminants dels tractaments 
fitosanitaris poden ser especialment perjudicials. 

Els assaigs s’han agrupat en quatre blocs, en funció del sistema utilitzat per a la 
reducció del risc de contaminació per deriva. En un primer apartat s’avalua l’efecte 
del canvi d’algunes de les condicions de treball dels polvoritzadors hidropneumà-
tics per als tractaments als fruiters en l’increment de l’eficiència de l’aplicació i, 
per tant, en la disminució del risc de contaminació. Un segon grup es dedica a 
l’estudi de l’efecte dels túnels de polvorització en la disminució del risc contami-
nant de les aplicacions de fitosanitaris tant en els fruiters com en la vinya, avaluant 
al mateix temps les possibilitats reals d’incorporació d’aquests equips en les nos-
tres condicions de cultiu. Un tercer bloc, el més extens, es dedica a l’impacte de la 
utilització dels broquets antideriva en la reducció de la contaminació. Aquesta és 
la tècnica que s’ha utilitzat en les aplicacions de fitosanitaris a l’arròs amb polvo-
ritzadors hidràulics i també en les plantacions de fruiters amb polvoritzadors hi-
dropneumàtics. La facilitat de substitució dels broquets emprats habitualment per 
aquest nous models fa que sigui una tècnica de fàcil implementació, sempre i quan 
els resultats siguin satisfactoris. Finalment, s’ha volgut acabar amb la presentació 
d’un treball destinat a avaluar la reducció del risc de contaminació quan, en lloc de 
realitzar l’aplicació de fitosanitaris des de l’aire a l’arròs, s’escull una alternativa 
terrestre. 

Els assaigs de camp s’han anat desenvolupant durant diferents campanyes, que 
cobreixen un ampli interval de temps, en condicions de cultiu i ambientals varia-
des, la qual cosa dóna encara més solidesa als resultats obtinguts. En general, con-
sisteixen en la mesura física de la distribució de la polvorització sobre diferents 
cultius,  utilitzant diferents sistemes d’aplicació. En alguns casos, aquestes mesu-
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res s’han complementat amb l’avaluació de l’eficàcia biològica dels diferents sis-
temes d’aplicació durant una o més campanyes. 

Pel que fa a la metodologia utilitzada i a l’avaluació dels resultats en la mesura 
de la distribució de la polvorització, encara que presentin particularitats en cada 
cas, més que res obligades per l’adaptació del disseny experimental a cada una de 
les situacions, són prou consistents com perquè es puguin presentar de forma gene-
ral. S’ha intentat d’aquesta manera donar una visió global de les tècniques de me-
sura de la distribució de la polvorització emprades i també del treball posterior 
d’avaluació de les dades dels resultats de camp, on les tècniques estadístiques ba-
sades en l’anàlisi de la variància tenen el principal protagonisme. L’ús de 
l’estadística és imprescindible per tal d’avaluar la gran quantitat de dades que es 
generen en els assaigs de camp d’aquestes característiques, amb l’objectiu de tro-
bar les tendències que s’amaguen darrera d’allò que a primera vista només pot 
semblar un garbuix de dades. A part de l’anàlisi numèrica, no s’ha descuidat en 
cap moment la presentació gràfica dels resultats, que pretén ser clara i entenedora. 
Així els gràfics dels resultats de camp es presenten a sobre mateix de vistes es-
quemàtiques de les plantacions, amb la decisió de mostrar la fracció útil de la pol-
vorització, és a dir, la que es diposita sobre el cultiu, de color blau, mentre que les 
pèrdues apareixen sempre de color roig.  L’objectiu que es pretén aconseguir és 
que el lector es pugui posar en situació ràpidament i es faci una idea general de la 
significació dels resultats obtinguts. Per altra banda, en un treball com aquest, 
l’avaluació gràfica dels resultats és tant o més important que l’anàlisi numèrica a 
l’hora d’extraure’n conclusions. 

Com en qualsevol altre àmbit, la bibliografia actual sobre el tema és prou ex-
tensa com per haver de fer una tria dels treballs que millor poden situar aquest 
estudi en el seu context. En l’apartat introductori s’ha intentat donar una visió glo-
bal de l’estat de la tècnica, des del punt de vista comú de la reducció de l’efecte 
contaminant dels tractaments fitosanitaris. Així doncs es presenten tant els aspec-
tes generals i legals associats amb la contaminació, com les tècniques de reducció 
del risc en relació a les tècniques d’aplicació i les eines disponibles per avaluar-ne 
el resultat, que, al cap i a la fi és el principal objectiu d’aquest estudi. 

Esperem doncs que el contingut d’aquest treball que ara teniu a les mans pugui 
ser una contribució, encara que petita, cap a l’objectiu final d’aconseguir que els 
tractaments fitosanitaris que es realitzen al nostre país siguin menys agressius amb 
el medi ambient, sense que això perjudiqui de forma excessiva la seva utilitat com 
a garants d’una producció d’aliments saludable i de qualitat. Encara que en el camí 
cap a una millora de l’eficiència dels tractaments s’hagi de renunciar a una mica de 
la seva eficàcia, és important intentar d’establir aquell punt d’equilibri entre els 
dos extrems que avui en dia s’acostuma a identificar amb el concepte de la soste-
nibilitat.
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1. Introducció 

 

 
1.1. Risc de contaminació en els tractaments fitosanitaris 

Durant tot el procés d’aplicació de productes fitosanitaris (PF) hi ha un risc ele-
vat de contaminació. Ja des del moment de preparació de la màquina abans del 
tractament, així com durant la mateixa aplicació i fins i tot després en les tasques 
de neteja de l’equip, es pot produir un efecte negatiu sobre el medi ambient. En el 
projecte europeu TOPPS, sobre la posada en pràctica de bones pràctiques fitosani-
tàries per a una millor qualitat de l’aigua (Gil et al., 2008), es fa un estudi global 
del risc durant tot el procés i es proposen tot un seguit de mesures que es poden 
utilitzar per a reduir-lo. 

Centrant l’atenció en el moment estricte de l’aplicació, està constatat que no-
més una part del producte es diposita sobre l’objectiu del tractament. Una altra 
part, que pot ser força important, es perd en la zona pròxima on aquest es realitza. 
Encara que la finalitat de tot el procés d’aplicació és fer arribar la major part del 
producte al seu objectiu, és força freqüent que una part faci cap ja directament des 
de la màquina a llocs que no ho són, com, per exemple, el sòl en el cas de tracta-
ments a la vegetació en cultius arboris o l’aigua en el cas dels tractaments a l’arròs. 
A aquestes pèrdues de producte s’hi han d’afegir totes aquelles que per causes 
indirectes també disminueixen la deposició final de producte sobre l’objectiu. En 
aquest grup destaca, per la seva importància en la major part de les aplicacions de 
fitosanitaris, la deriva com a causant d’una important font de contaminació difusa 
del medi ambient. 

 

1.1.1. La deriva en les aplicacions de fitosanitaris 

D’acord amb la norma ISO 22866:2005 de mesura de la deriva al camp, es de-
fineix la deriva com la quantitat de PF que és arrossegada fora de la zona de trac-
tament per efecte dels corrents d’aire durant el procés d’aplicació.  

Un altra definició la dóna Hewitt (2000) citant la Comissió per a la minimitza-
ció de la deriva dels Estats Units, que defineix la deriva com el moviment de PF 
per l’aire, en el moment de l’aplicació o immediatament després, des de la zona 
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objectiu del tractament cap una altra que no ho és. S’exclouen els moviments de 
PF ocasionats per l’erosió, migració, volatilització o mitjançant les partícules del 
sòl arrossegades pel vent després del tractament. Per tant, el material que escapa 
del cultiu tractat després de l’aplicació no es considera en general deriva, encara 
que també és una font de contaminació. 

L’Agència Ambiental Americana (EPA, 1999) considera que la deriva és un 
risc perquè pot afectar la salut de les persones i al medi ambient. Pot ser la causa 
de l’exposició dels treballadors agrícoles, dels nens que juguen a l’aire lliure i de 
la fauna salvatge i el seu habitat. També pot contaminar els jardins domèstics i els 
cultius, provocant residus il·legals de fitosanitaris i a la vegada perjudicar els cul-
tius. Per tant s’ha de tenir en compte en el procés de registre dels PF (EPA, 2001). 

La deriva està formada per gotes, partícules sòlides o vapor, que acaben diposi-
tant-se en les rodalies de la zona de tractament o romanen en suspensió a 
l’atmosfera en forma d’aerosols, fins que es dipositen per exemple sobre la coberta 
vegetal a causa de fenòmens de captació inercial (Makarov et al., 1996), a vegades 
a molta distància del lloc de tractament. 

 

1.1.2. Risc de contaminació d’aigües superficials 

D’acord amb la directiva marc de l’aigua (2000/60/CE), la Comissió Europea 
va establir una llista de 33 substàncies contaminants prioritàries per a controlar-ne 
la presència a les aigües superficials1. D’aquestes substàncies, 10 corresponen a 
matèries actives de PF: 6 herbicides2 i 4 insecticides3. En una nova proposta de la 
Comissió4 s’han inclòs 8 contaminants més, entre els quals hi ha insecticides orga-
noclorats, l’ús dels quals està prohibit actualment en la Unió Europea. De fet la 
contaminació amb PF de l’aigua per a consum humà s’ha identificat com un pro-
blema en molts països europeus5. 

La protecció de l’aigua superficial ha justificat la introducció de sistemes de 
prevenció de la contaminació en relació a l’aplicació de PF en diferents països del 
nord d’Europa, tal com es comenta en 1.1.6. Encara que al nostre país la distribu-
ció de masses d’aigua superficial i l’aprofitament que se’n fa és molt diferent, la 

                                                      
1 Decisió 2455/2001/CE, de 20 de noviembre de 2001 
2 Alaclor, Atrazina, Diuró, Isoproturó, Simazina i Trifluralina 
3 Clorfenvinfòs, Clorpirifòs, Endosulfà, i Hexaclorociclohexà 
4 Propuesta de directiva del parlamento europeo y del consejo relativa a las normas de calidad am-
biental en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica la Directiva 2000/60/COM 
(2006) 397 final 
5 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality 
standards in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC. Impact assessment 
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contaminació deguda a les aplicacions fitosanitàries pot tenir també efectes molt 
negatius en algunes zones sensibles com aiguamolls o alguns cursos dels rius, on 
hi ha aprofitament per aigua de boca. La concentració final de producte a l’aigua i 
la seva toxicitat, especialment per la fauna aquàtica, determinen el risc de conta-
minació ambiental en cada cas. 

La contaminació de l’aigua superficial es produeix principalment per efecte de 
la deriva dels tractaments, però també hi poden influir les pèrdues de producte per 
escorrentia o percolació des de la zona tractada fins a la massa d’aigua. En alguns 
casos, la contaminació de la massa d’aigua es produeix per pèrdues de producte 
directament des de la màquina com és el cas dels tractaments en l’arròs. 

 

1.1.3. Risc de contaminació d’aigües freàtiques 

Les normes de qualitat per a l’aigua freàtica establertes en la directiva 
2006/118/CE fixen un límit màxim de concentració de 0.1 µg/l per a una determi-
nada matèria activa (incloent els seus productes de degradació o els metabolits), 
amb un màxim total de 0.5 µg/l. 

L’aigua freàtica s’utilitza en molts llocs del nostre país com aigua potable i 
també com aigua de reg. Els tractaments fitosanitaris són una font de contaminació 
de l’aigua que es troba en la capa freàtica, la qual pot tenir un efecte diferit en el 
temps, a causa del temps de recàrrega molt llarg d’alguns aqüífers.  

Els tractaments que tenen un risc més elevat de contaminació són els que es di-
rigeixen directament al sòl, com els herbicides. Però les pèrdues al sòl directes o 
indirectes per deriva procedents de tractaments a la vegetació en els conreus arbo-
ris i la vinya també poden tenir un efecte negatiu important en la qualitat de l’aigua 
freàtica. Els PF més estables en el sòl, o que es degraden en productes que també 
són tòxics, són els que presenten un risc més elevat. 

Per a disminuir el risc de contaminació de l’aigua del subsòl, les bones pràcti-
ques ambientals restringeixen les aplicacions en alguns casos, com per exemple els 
tractaments quan el sòl estigui inundat o gelat. 

 

1.1.4. Risc de contaminació de zones habitades, llocs de lleure, reserves natu-
rals, vies de comunicació i cultius veïns 

Els tractaments fitosanitaris poden tenir un efecte perjudicial en la fauna útil 
que es troba en els marges dels camps de cultiu i això pot afectar els programes de 
producció integrada. També pot afectar directament els conreus veïns, principal-
ment si aquests segueixen programes de producció ecològica i, per tant, amb limi-
tació de continguts residuals de la majoria de les matèries actives.  
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Els tractaments que es realitzen al costat de zones habitades, de lleure o de vies 
de comunicació poden afectar directament a la població, especialment als seg-
ments més sensibles com els més petits o els més grans. També poden tenir efectes 
negatius els tractaments realitzats a prop o a dins d’espais d’interès natural amb 
diferents nivells de protecció. La contaminació amb algunes matèries actives pot 
afectar de forma negativa a la flora o a la fauna de l’espai protegit. 

 

1.1.5. Reducció de la contaminació. Marc legal 

La directiva 91/414/CE relativa a la comercialització dels PF té com a objectiu 
garantir que els PF comercialitzats a la UE no tenen efectes nocius sobre les per-
sones i els animals, ni efectes perjudicials en el medi ambient. Fa referència prin-
cipalment als criteris que s’han de seguir per a registrar els PF. En base a aquesta 
directiva s’està duent a terme des de 1993 un procés de reavaluació dels PF utilit-
zats. Això ha portat en els últims anys a la prohibició de l’ús d’alguns de molt 
usats al nostre país. A nivell europeu la retirada progressiva de matèries actives 
com el lindane, l’atrazina i la simazina ha reduït la quantitat de residus mesurats en 
les aigües superficials. 

També d’acord amb aquesta directiva es va crear FOCUS, que correspon a les 
sigles angleses de Fòrum per a la coordinació de models de l’evolució dels fitosa-
nitaris en el medi i per al seu ús. Els grups de treball que es van crear han presentat 
models per a l’avaluació de la contaminació de les aigües superficials i freàtiques, 
de forma que els resultats d’aquests treballs1 es poden usar en el procés de registre 
dels PF. 

Un exemple d’avaluació del risc que pot representar la deriva d’acord amb els 
criteris de  la directiva 91/414/CE i de l’eficàcia de les mesures de mitigació actu-
alment en vigor en el cas concret de Bèlgica, es presenta en el treball de De 
Schampheleire et al. (2007). 

Per altra banda, hi ha altres directives (76/895/CE, 86/362/CE, 86/363/CE i 
90/642/CE) que també afecten les condicions d’utilització dels PF perquè establei-
xen, en base a les bones pràctiques agràries, els límits màxims dels seus residus en 
els aliments, els quals tenen en compte la ingesta diària admissible. 

A més, amb la directiva 2000/60/CE, esmentada anteriorment, es va definir un 
marc comunitari d’actuació en política d’aigües. En base a aquesta directiva s’han 
de posar en marxa en els estats membres mesures de prevenció i control de la qua-
litat de l’aigua i de reducció de riscos de contaminació en l’ambient aquàtic. Al-
guns dels preceptes de la directiva 91/414/CEE que afecten el registre de PF s’han 
d’adaptar las criteris de la directiva sobre les aigües.  

                                                      
1 FOCUS groundwater scenarios in the EU review of active substances i FOCUS surface water 
scenarios in the EU evaluation process under 91/414/CE. 
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En aquest context, al de gener de 2001 la Comissió va aprovar la Comunicació 
sobre el VI Programa de medi ambient. Pel que fa referència als PF es va proposar 
la preparació d’una estratègia temàtica per a l’ús sostenible dels productes fitosani-
taris. Els objectius són: reduir al màxim els riscos i els perills que suposa la utilit-
zació de PF per a la salut i el medi ambient, millorar els controls sobre l’ús i la 
distribució dels PF, reduir els nivells de matèries actives nocives i fomentar pràcti-
ques agrícoles amb un ús reduït o nul de PF. 

Una primera proposta d’aquest document es va presentar el juliol de 2002 (Co-
missió Europea, 2006a) i, després d’un procés de recollida de les opinions dels 
sectors afectats (agricultors, ONGs, indústria, recerca i altres interlocutors socials i 
poders públics) i de la realització d’un estudi d’impacte de la incorporació 
d’aquestes mesures a nivell europeu, es va presentar una proposta de directiva 
l’any 2006 (Comissió Europea, 2006b). 

Les mesures concretes que hi figuren són: 

1. Restriccions severes de les aplicacions aèries 
2. Definició de zones amb aplicació reduïda o nul·la de PF 
3. Recollida de dades més sistemàtica sobre l’ús de PF 
4. Formació i certificació dels aplicadors 
5. Inspecció dels equips d’aplicació en ús 
6. Marc comú per als sistemes de producció integrada 
7. Millora de la protecció de les aigües 
 
En el moment d’escriure aquest text, el redactat final de la directiva ha estat a-

provat pel Parlament Europeu i s’espera que la seva publicació sigui imminent 
(Parlament Europeu, 2009). Posteriorment s’obrirà un període transitori durant el 
qual els estats membres aplicaran les seves disposicions amb l’elaboració dels 
Plans d’Acció Nacionals, amb l’objectiu final de reduir els riscos i els efectes de la 
utilització dels PF sobre la salut humana i el medi ambient. 

Mentrestant, la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal espanyola, a falta del seu des-
envolupament reglamentari, no estableix cap disposició concreta pel que fa a la 
utilització dels equips d’aplicació per a reduir la contaminació de l’entorn, encara 
que en el mateix text de la llei ja es parla que es prendran les mesures necessàries 
per tal de portar a terme els tractaments seguint els criteris de les bones pràctiques 
agrícoles. 

 

1.1.6. Reducció de la contaminació de l’aigua  

Ni amb la utilització de les tècniques de reducció de deriva més efectives no es 
pot eliminar mai totalment el risc de contaminació. Per tant, sempre que es realit-
zin aplicacions prop de zones especialment sensibles a la contaminació amb PF és 
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convenient aplicar algun tipus de mesura de prevenció per a reduir-ne al màxim els 
efectes negatius.  

La legislació europea que s’està desenvolupant preveu la delimitació d’unes 
bandes de seguretat a la vora de zones amb aigua (en anglès buffer zones). La ban-
da de seguretat és una franja de la parcel·la que es deixa sense tractar, l’amplada 
de la qual està determinada per la dosi i la toxicitat del producte aplicat, per les 
característiques de la massa d’aigua, pel sistema d’aplicació utilitzat i per altres 
factors, com pot ser la presència de barreres físiques entre el conreu i l’aigua, per 
exemple els tallavents. 

Pel que fa a les tècniques d’aplicació, cada equip es pot classificar d’acord amb 
el percentatge de reducció de deriva en relació amb un equip de referència i per 
tant, l’amplada de la banda es pot ajustar en funció del risc de l’equip utilitzat en 
cada cas. 

Actualment, al nostre país no hi ha establert cap sistema de bandes de seguretat 
com els que ja estan en funcionament en altres països de la Unió Europea i que es 
presenten a continuació a mode d’exemple. Una característica comuna de tots ells 
és que la decisió final de l’amplada de la banda de seguretat correspon a 
l’aplicador, sense la col·laboració i responsabilitat del qual no és possible portar a 
la pràctica un sistema com aquest. 

Alemanya va ser un dels primers països que va establir les bandes de seguretat  
per a protegir la vida aquàtica davant dels tractaments fitosanitaris. Es calculen per 
defecte a partir de l’aplicació estàndard de PF, a les majors dosis, i considerant que 
la quantitat de producte que arriba a l’aigua ha de ser inferior a la quantitat que 
començaria a causar danys als organismes aquàtics més sensibles. Els càlculs estan 
basats en resultats d’assaigs de camp de mesura de la deriva (Ganzelmeier et al., 
1995 i Rautmann et al., 2001) i, en alguns casos, la seva amplada por arribar fins 
als 250 m. 

 Tanmateix, en una aplicació determinada, l’amplada de la banda de seguretat 
es pot reduir en funció de la dosi utilitzada, de la tècnica d’aplicació, del tipus de 
medi aquàtic, de la vegetació a la riba de l’aigua, de la velocitat de degradació i 
altres propietats dels PF i de la sensibilitat dels organismes que se’n poden veure 
afectats. Pel que fa a les tècniques d’aplicació, l’administració alemanya disposa 
d’una llista de la capacitat de reducció de deriva de la maquinària d’aplicació. 
Fruit de la combinació dels factors concrets que intervenen en cada tractament, es 
pot saber quina de les 4 categories de risc (A, B, C, D) s’ha de considerar en cada 
cas concret. L’etiqueta dels PF dóna informació de quina és l’amplada de la banda 
de seguretat per a cada una de les categories de risc. 

A Suècia (Nilsson i Svensson, 2005) també s’ha de determinar una banda de 
seguretat en tots els casos que s’utilitzen pesticides. La legislació defineix dos 
tipus de bandes de seguretat: la basada en el terreny i la basada en el vent. La ba-
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sada en el terreny és invariable mentre que la basada en el vent ha de ser calculada 
i anotada en cada aplicació, en funció de la velocitat i direcció del vent i la tempe-
ratura. Per a facilitar aquest procés es va editar una guia d’ajuda per als agricultors 
(Anònim, 1999a).  

Al Regne Unit (Gilbert, 2000) també hi ha la possibilitat de reduir les bandes 
de seguretat per tal de garantir al màxim la protecció del cultiu, tot impedint la 
contaminació de les aigües superficials, tal com estipula el programa LERAP (si-
gles en anglès d’Avaluació local dels riscos ambientals dels pesticides). La reduc-
ció està determinada per la presència de barreres vegetals o tallavents, la utilització 
de dosis reduïdes de PF i de tècniques per a la reducció de la deriva, les quals 
s’han classificat en 3 grups respecte als de referència: les que originen d’un 50 a 
un 75 % de deriva (identificats amb una *); d’un 25 a un 50 %  (**) i fins a un 25 
% (***). 

Finalment, a Holanda les bandes de seguretat estan pensades principalment per 
a protegir l’aigua dels canals. La llei holandesa de contaminació de l’aigua esta-
bleix unes amplades que s’han de mantenir sense cultiu i, per tant, unes distàncies 
des de l’últim broquet fins a la superfície de l’aigua, que s’han d’aplicar des de 
l’any 2000. Aquí també les tècniques de reducció de la deriva permeten reduir 
aquestes distàncies. Les mesures de reducció de deriva que es contemplen són l’ús 
de broquets de baixa deriva, l’altura de la barra a l’hora de tractar, l’assistència 
d’aire en l’aplicació i la sembra d’un cultiu per a filtrar la deriva en la perifèria del 
camp (Van de Zande et al., 2003). 

 

 

●●● 
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1.2. Tècniques de reducció de la deriva 

Un cop comentats fins aquí els aspectes més importants que tenen relació amb 
la contaminació originada pels tractaments fitosanitaris, especialment pel que fa a 
la deriva, en aquesta part de la introducció es fa una descripció de les tècniques 
d’aplicació de fitosanitaris que permeten reduir la quantitat de deriva que s’origina 
en els tractaments. 

En una revisió de treballs experimentals realitzats a Holanda durant 10 anys, 
Van de Zande et al. (2000) presenten els resultats obtinguts amb diferents mètodes 
de reducció de la deriva: polvoritzadors amb flux transversal, túnels de polvoritza-
ció, polvoritzadors hidràulics amb assistència d’aire i broquets de baixa deriva. 
Aquest exemple mostra clarament que hi ha diferents possibilitats per a la reducció 
de la deriva mitjançant les tècniques d’aplicació de fitosanitaris. A continuació es 
presenten les més importants. 

 

1.2.1. Broquets de baixa deriva 

Per una mateixa pressió de treball, els broquets de baixa deriva produeixen una 
mida de gota més grossa amb un cabal igual que els broquets estàndard. Això es 
pot aconseguir amb una precàmera abans de l’orifici de sortida del líquid, com en 
el cas dels primers models que van sortir al mercat (Castel, 1993), que aconseguei-
xen una reducció del potencial de deriva respecte als broquets estàndard (Gil i 
Nordbo, 1993, Göbel i Pearson, 1993). 

També és possible obtenir un efecte de reducció de la deriva amb la injecció 
d’aire a pressió a un broquet hidràulic (Miller, 1993, Combellack et al., 1996). La 
mida resultant de les gotes depèn de la relació entre el cabal d’aire i el cabal de 
líquid del broquet en cada moment (Nordbo et al., 1995). Aquesta tècnica, però, no 
ha tingut gaire difusió per la complexitat de disseny i constructiva d’aquest tipus 
de màquines. L’eficàcia biològica d’aquests tipus de broquets és similar o una 
mica inferior als broquets estàndard (Jensen et al., 2001). 

Actualment, però, els models més utilitzats són els d’inclusió d’aire, amb un 
disseny que permet l’aspiració de l’aire per efecte Venturi, mitjançant un orifici en 
el cos del broquet, i la seva barreja amb el líquid, de forma que les gotes resultants 
contenen aire al seu interior i són més grans (Ganzelmeier et al., 1995, Knewitz et 
al., 2002, Koch, 2003). Encara que el seu funcionament no es basi en la injecció de 
l’aire, en aquest treball s’anomenen d’aquesta manera, ja que és així com general-
ment es coneixen. 

Es fabriquen models de broquets d’injecció d’aire de ventall i cònics i també 
d’altres menys utilitzats com són models de raig excèntric o de doble ventall. Tots 
els principals fabricants de broquets a nivell mundial (TeeJet, Hardi, Lechler, 
Agrotop, Albuz, …) han tret al mercat diferents models de broquets d’injecció 
d’aire, per utilitzar en polvoritzadors hidràulics i hidropneumàtics, però també en 
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polvoritzadors manuals, on, d’acord amb Wicke et al. (1999), redueixen 
l’exposició de l’aplicador en comparació amb broquets convencionals. 

Malgrat això, s’ha esmentat sempre la possibilitat que els broquets d’injecció 
d’aire puguin tenir una eficàcia biològica inferior als broquets hidràulics tradicio-
nals. La comparació de l’eficàcia biològica entre els diferents tipus de broquets ha 
estat duta a terme per diferents autors en diversos països, tant en conreus arboris 
com herbacis (Heinkel et al., 2000, Ramsdale i Messermith, 2001, Frießleben et 
al., 2003, Balsari et al., 2001 i 2005) i, en general, els resultats són encoratjadors, 
amb una eficàcia biològica similar dels broquets d’injecció d’aire quan es compara 
amb els broquets hidràulics tradicionals, o amb altres sistemes de reducció de la 
deriva, com l’adaptació del flux d’aire del polvoritzador (Cross et al., 2002). En 
alguns casos, però, els resultats indiquen una eficàcia inferior dels broquets 
d’injecció d’aire, per exemple en el control d’algunes plagues de fruiters (Lešnik 
et al., 2005). En el cas d’aplicacions herbicides, la utilització d’aquest tipus de 
broquets amb gotes més grans pot suposar també problemes d’eficàcia biològica, 
ja que l’eficàcia dels herbicides està relacionada amb la mida de les gotes (Knoc-
he, 1994). D’acord amb la revisió duta a terme per aquest autor, amb gotes més 
petites s’incrementa l’eficàcia principalment dels herbicides sistèmics i de les apli-
cacions dirigides contra espècies monocotiledònies. Segons Wolf (2002) és de 
preveure que les pèrdues d’eficàcia a causa de la utilització de  broquets d’injecció 
d’aire siguin inferiors a les causades per altres condicions de l’aplicació com el 
moment de fer el tractament o les condicions ambientals. 

 

1.2.2. Reducció del risc de deriva en els broquets d’injecció d’aire 

Pel que fa a la reducció de la deriva, la unanimitat és bastant general en el sentit 
que els broquets d’injecció d’aire presenten un risc de deriva inferior quan 
s’utilitzen en qualsevol tipus d’aplicació de fitosanitaris.  

En els tractaments terrestres amb polvoritzadors agrícoles, el risc de deriva és 
inferior i limitat a distàncies més curtes de la zona de tractament. Com a valors de 
referència per avaluar el risc de deriva fins a 50 m de l’aplicació es poden conside-
rar els resultats de Ganzelmeier et al. (1995). La disminució del risc de deriva 
d’algunes tècniques d’aplicació, com la mateixa utilització de broquets d’injecció 
d’aire, s’ha donat en altres treballs respecte a aquest índex de referència (Van de 
Zande et al., 2002, Herbst, 2001).  

Pel que fa concretament als broquets d’injecció d’aire en conreus extensius, 
Ganzelmeier i Rautmann (2000) donen valors de reducció de la deriva al voltant 
del 75 % respecte als valors de referència. En conreus arboris, també en general, 
s’ha pogut mesurar una disminució important del risc de deriva (Solanelles et al., 
2001, Baldoin et al., 2003), encara que en alguns treballs aquesta reducció no ha 
estat tan clara (Heijne et al., 2002, Landers, 2000). En el cas de polvoritzadors 
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amb assistència d’aire, sembla que la fracció de la deriva que més es redueix amb 
la utilització dels broquets d’injecció d’aire és la de llarga distància. 

 

1.2.3. Túnels de polvorització i pantalles de protecció 

La utilització de pantalles per evitar la deriva durant la realització del tracta-
ment és també uns dels mètodes més utilitzats. Les possibilitats van des de panta-
lles que es poden instal·lar, per exemple, en els polvoritzadors hidràulics, com les 
presentades per Sidahmed et al. (2004), que eviten la formació de turbulències al 
voltant del raig dels broquets, fins als sistemes amb capacitat de recollir i reciclar 
part del líquid que altrament es perdria. 

Els túnels de polvorització són els equips que aconsegueixen una reducció més 
important de la deriva en els conreus arbustius i arboris (Planas et al., 2002). Els 
més sofisticats són equips amb o sense assistència d’aire, que envolten completa-
ment el cultiu i que reciclen el líquid que es perdria, gràcies a unes safates situades 
a la part inferior que permeten tornar-lo al dipòsit. Així, a part d’aconseguir una 
reducció de la deriva, es produeix també un estalvi efectiu en la quantitat de pro-
ducte fitosanitari aplicat, especialment, en els primers estadis vegetatius del cultiu. 

El desenvolupament de prototipus comercials de túnels de polvorització per a 
les aplicacions als fruiters i a la vinya va ser freqüent a Europa durant els anys 
noranta del segle passat. La reducció de les pèrdues fora de l’objectiu del tracta-
ment ha estat considerada un dels principals avantatges d’aquest tipus de màqui-
nes, d’acord amb els resultats de diferents treballs de recerca. Cross i Berrie (1993) 
van demostrar que l’estalvi de producte augmenta a mesura que augmenten els 
volums d’aplicació en pomera. Doruchowski (1993) va mesurar també estalvis 
importants de líquid en plantacions joves de pomera. A més, es va poder constatar 
una bona eficàcia biològica de les aplicacions amb el túnel de polvorització en 
plantacions de pomera i de gerds. A Itàlia, Baraldi et al. (1993) van assajar amb 
èxit prototipus de túnels de polvorització per a la vinya i els fruiters.  

Per tal de millorar la uniformitat de la distribució de producte a la vegetació 
amb un túnel de polvorització, Walklate et al. (1993) van utilitzar un procés de 
modelització informàtica de l’aire dins del túnel. Un exemple més actual de 
l’aplicació dels models informàtics, basats en els programes informàtics CFD, a la 
millora del disseny dels túnels de polvorització es pot trobar a Molari et al. (2005), 
que van assolir una reducció important de les pèrdues de polvorització, fins i tot al 
terra, amb valors totals inferiors al 5 % del producte aplicat. 

Una altra millora de les característiques del flux de l’aire es va realitzar per part 
de Holownicki et al. (1997a i b)  utilitzant sortides d’aire individuals orientades 
amb una inclinació de 40º cap a dalt. Amb aquest tipus d’assistència d’aire es va 
poder aconseguir una millor penetració del producte a la vegetació i una deposició 
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més gran de producte a la cara inferior de les fulles, en comparació amb un túnel 
de polvorització amb un flux d’aire horitzontal. 

Encara que no tant com a Europa, als Estats Units també s’han desenvolupat al-
guns prototipus de túnels de polvorització, com per exemple el que presenten Pe-
terson i Hogmire (1994) per a aplicacions a plantacions intensives de fruiters, 
basat en un flux transversal d’aire. Més recentment, Thériault et al. (2001) presen-
ten un prototipus de túnel de polvorització per a aplicacions en plantacions de cí-
trics amb arbres petits i amb espais grans entre ells. 

A part d’això, alguns fabricants de polvoritzadors han intentat desenvolupar i 
promoure l’ús de túnels de polvorització en països amb un alt nivell de consciència 
ecològica (Munckhof a Holanda i Joco a Alemanya). Malgrat això el nombre 
d’unitats que treballen en plantacions comercials és baix, encara que algunes mar-
ques han estat presents en el mercat durant pràcticament 20 anys. 

L’interès per aquest tipus de màquines encara ha estat més baix en els països 
mediterranis, malgrat que les pèrdues de producte fitosanitari poden ser més altes a 
causa d’una climatologia amb temperatures més altes i ambient més sec, tot i fer ús 
d’equips de tractament amb assistència d’aire optimitzats (Planas et al., 1998). 
Moltes de les plantacions al nostre país són difícils de tractar amb els túnels de 
polvorització, a causa de les dimensions de la plantació (alçària dels arbres, distàn-
cia entre files, etc). Un altre problema dels túnels, i que ha limitat el seu ús comer-
cial, és, a part d’un cost més elevat, la dificultat de conducció i maniobra en la 
parcel·la, que dificulta la realització del tractament. Malgrat això, l’evolució cap a 
plantacions amb sistemes de formació més compactes poden fer possible la utilit-
zació d’aquest sistema d’aplicació cada dia en més explotacions (Planas et al., 
2002).   

 

1.2.4. Millora del disseny dels polvoritzadors i de les condicions de treball 

En alguns casos, pot donar un bon resultat en la reducció de la deriva la utilit-
zació d’assistència d’aire en els polvoritzadors per a conreus baixos, encara que no 
sempre, com seria el cas d’aplicacions sobre sòl nu o amb poca vegetació. També 
la incorporació de deflectors en els polvoritzadors hidropneumàtics per a conreus 
arboris permet reduir el risc de contaminació pel fet d’aconseguir una aplicació 
més eficient del producte fitosanitari amb, per exemple, un cabal d’aire més baix. 

En el moment de realitzar el tractament s’han d’escollir les condicions 
d’aplicació tenint en compte també el riscos de contaminació dels tractaments. Un 
estudi de l’efecte de les condicions d’aplicació en la quantitat de deriva en tracta-
ments amb polvoritzadors hidràulics, hidropneumàtics i aeris es troba a les publi-
cacions de la Spray Drift Task Force dels Estats Units (SDTF, 1997a, b i c). 

D’acord amb aquests treballs, en els tractaments en cultius baixos s’ha de pro-
curar mantenir la barra a la mínima altura possible sobre l’objectiu i escollir, sem-
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pre que sigui possible, la mida més gran de les gotes. Un increment de la velocitat 
de treball pot provocar també un risc lleugerament més elevat de deriva, tot i que 
no és aquest un factor decisiu. 

En el cas dels tractaments als conreus arboris, el flux d’aire s’ha de configurar 
de forma que l’alçària de la polvorització no superi excessivament l’alçària de la 
plantació. Això s’aconsegueix escollint un cabal d’aire adequat i dirigint correcta-
ment tots els elements mòbils dels deflectors a la sortida del ventilador. Per altra 
banda, les velocitats de treball més elevades provoquen en general un risc de deri-
va inferior (Solanelles et al., 1997). Tanmateix, un increment de velocitat excessiu 
pot provocar una disminució de la penetració dins del cultiu. 

 

1.2.5. Ajust de la dosi de producte fitosanitari 

Al nostre país, l’expressió de la dosi en les etiquetes dels PF registrats per als 
tractaments en conreus arboris i la vinya es dóna quasi bé sempre en forma de con-
centració de producte comercial per unitat de volum de líquid de polvorització, 
considerant un volum teòric d’aplicació equivalent al punt de degoteig per a cada 
cultiu. Aquesta dosi està basada en assaigs d’eficàcia biològica de forma que es 
pugui assegurar, en tots els casos, una deposició de producte suficient per a un 
correcte control de la plaga o de la malaltia. 

Tenint en compte que en aquests tipus de conreus es pot trobar una gran varia-
bilitat de formes i mides de vegetació, a les quals s’han de sumar la variació en els 
estadis vegetatius durant l’any, sembla que, en alguns casos, la dosi aplicada és 
superior a la que és realment necessària. Un ajust correcte de la dosi, basat en pa-
ràmetres estructurals de les plantacions, pot ajudar a reduir problemes de sobredo-
sificació o de pèrdues excessives fora de l’objectiu. 

Com a exemple de sistema d’ajust de la dosi basat en el resultat de treballs ex-
perimentals es descriu, de forma breu, el cas del Regne Unit. Després d’analitzar 
sistemes d’ajust de la dosi proposats per diferents autors, alguns fins i tot utilitzats 
en diferents països en el procediment de registre de PF, Walklate et al. (2003) 
proposen un coeficient d’ajust del cultiu per tal d’adequar la dosi, en relació a un 
conreu de referència. Per aquest motiu s’estudien 4 paràmetres estructurals del 
cultiu, tots amb unitats de longitud: distància entre files, alçària de cultiu, volum 
de vegetació per unitat de superfície, que correspon a la definició del TRV, i densi-
tat foliar, definida com la relació entre el volum de vegetació i la superfície foliar. 

El mètode basat en la distància entre files és el que s’utilitza de forma habitual 
per assegurar una quantitat constant de PF per unitat de superfície. Els altres tres, 
en canvi, permeten de variar la dosi aplicada en funció de les característiques de 
cada plantació i, d’acord amb els resultats de l’estudi, suposen un millor ajust entre 
els volums d’aplicació i les deposicions mesurades sobre la vegetació, sobretot 
amb la utilització de la densitat foliar.  
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Publicacions posteriors del mateix grup (Walklate et al., 2004 i 2005) demos-
tren que en el cas d’alguns conreus de fruiters i en alguns estadis vegetatius es pot 
reduir considerablement (fins a un 25 %) la dosi de producte utilitzada sense que 
s’observi un efecte negatiu en la deposició de producte sobre la vegetació. Això ha 
donat lloc a la posada en marxa del programa PACE,  amb l’objectiu de proposar 
un sistema, a nivell d’usuari, d’ajust de la dosi de PF adequat a les condicions de la 
fructicultura britànica (Cross i Walklate, 2008). 

 

1.2.6. Aplicació variable de fitosanitaris 

Quan la variabilitat en el cultiu dins d’una mateixa parcel·la és gran, els siste-
mes d’aplicació variable de PF permeten un ajust de la quantitat aplicada de pro-
ducte a les necessitats reals de cada lloc, amb un objectiu similar a l’ajust de la 
dosi explicat en el punt anterior, però a una escala espacial més petita. 

El desenvolupament de l’electrònica aplicada a l’agricultura, dins del que es 
coneix com agricultura de precisió, permet dur a terme tant en temps real com 
prèvia realització de mapes, una aplicació variable de producte. Es poden citar com 
exemples d’aquesta tècnica, els treballs iniciats als Estats Units amb la utilització 
de sensors d’ultrasons en polvoritzadors per a conreus arboris per a la detecció de 
la vegetació (Giles et al., 1987) que s’han anat continuant per altres autors en al-
tres països amb sistemes que permetien una certa proporcionalitat a les caracterís-
tiques de la vegetació (Balsari i Tamagnone, 1988, Moltó et al., 2001). Un sistema 
amb proporcionalitat contínua a les variacions de la vegetació s’ha desenvolupat a 
casa nostra en base a les mesures, no només amb sensors d’ultrasons, de l’amplada 
i del volum de la vegetació (Rosell et al., 1996, Escolà et al., 2003, Solanelles et 
al., 2006, Gil et al., 2007), sinó també amb la utilització del lidar, que permet una 
millor precisió en tenir una freqüència de registre espacial més alta (Escolà et al., 
2007). Des d’un punt de vista normatiu es pot esmentar la iniciativa alemanya 
d’establir un llista de polvoritzadors amb capacitat per a estalviar PF, on s’hi po-
den incloure els equipats amb dispositius per a l’aplicació variable de fitosanitaris 
(Ganzelmeier, 2008). 

En definitiva, l’ajust de la dosi a les característiques especials de cada plantació 
permet una reducció de l’impacte ambiental de les aplicacions fitosanitàries. Això 
fa que, quan s’aplica aquesta tècnica, les distàncies de seguretat per a la protecció 
de zones sensibles dels efectes de la deriva es puguin reduir. De totes maneres, 
qualsevol programa o tecnologia que suposi una reducció de la quantitat efectiva 
de PF ha d’assegurar un correcta eficàcia biològica (Gil et al., 2007), per tal que la 
seva implementació segui viable i atractiva per al sector. 
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1.2.7. Influència de les condicions meteorològiques en la prevenció de la deri-
va 

Com a complement a la descripció, que s’ha fet fins ara, de les tècniques que es 
poden aplicar als tractaments fitosanitaris per aconseguir un control de la deriva, 
es comenten els efectes de les condicions meteorològiques en el procés d’aplicació 
de fitosanitaris. Està clar que, de forma general, el seu coneixement pot incremen-
tar l’eficàcia de les tècniques de prevenció de la deriva. 

Els corrents d’aire de l’atmosfera són determinants en les pèrdues per deriva de 
qualsevol tipus tractament fitosanitari. Les gotes més petites són les més afectades 
pels corrents d’aire, especialment les de mida inferior a 100 µm. Una gota de pol-
vorització es veu afectada tant per la velocitat dominant del vent com per les turbu-
lències, que poden ser d’origen tèrmic o mecànic. La turbulència tèrmica s’origina 
pels corrents ascendents deguts a l’escalfament de la superfície de la terra per la 
radiació solar, que fan que l’aire esdevingui inestable. En canvi, un flux descen-
dent, que es produeix quan la superfície es refreda, suprimeix la turbulència i l’aire 
es fa estable. Per altra banda, la turbulència mecànica està produïda per la variació 
en altura de la velocitat del vent a causa de la fricció amb el sòl o amb el cultiu. En 
general, és al centre del dia quan les condicions atmosfèriques són més inestables.  

L’estabilitat atmosfèrica es quantifica amb variables micrometeorològiques 
com el paràmetre d’estabilitat, que es defineix com la relació entre la producció 
d’inestabilitat tèrmica i d’inestabilitat mecànica, o bé la intensitat de la turbulèn-
cia, mitjançant la relació entre la desviació estàndard i la mitjana de la velocitat del 
vent (Gil et al., 2008). La mesura de les tres components de la velocitat del vent a 
alta freqüència de registre, amb aparells com l’anemòmetre d’ultrasons, permet 
obtenir de forma precisa els valors locals d’aquestes variables.  

Johnstone et al. (1974) van mesurar la temperatura i velocitat del vent en la di-
recció dominant a dues altures en una plantació de cotó per tal de calcular dife-
rents paràmetres relacionats amb l’estabilitat atmosfèrica, com la ja esmentada 
relació entre la producció de turbulència tèrmica i la producció de turbulència me-
cànica, en la capa límit propera al cultiu. Posteriorment es van relacionar aquests 
paràmetres amb les mesures de deposició de producte sobre el cultiu i la deriva, 
amb una recomanació clara de fer els tractaments en condicions d’estabilitat. 

Miller et al. (2003) van mesurar la velocitat del vent, amb un anemòmetre 
d’ultrasons, i la temperatura a una freqüència de 10 Hz sobre una plantació de 
tarongers. Tal com s’ha comentat abans, l’anemòmetre d’ultrasons permet mesurar 
les tres components de la velocitat del vent i, mitjançant un procediment estadístic, 
que relaciona aquestes mesures amb la temperatura, aquests investigadors van 
calcular també diferents paràmetres relacionats amb l’estabilitat atmosfèrica. Els 
resultats demostren que, en condicions d’inestabilitat, la dispersió del núvol de 
deriva es superior, de forma que es va detectar un 20 % més de producte sobre les 
capçades dels tarongers que en condicions d’estabilitat. 
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En un estudi més recent, Gil et al. (2008) van mesurar les pèrdues de polvorit-
zació per sobre de la capçada de la vinya en una aplicació amb un polvoritzador 
hidropneumàtic utilitzant dues mides de gota corresponents a la polvorització fina i 
molt fina. Mitjançant una regressió lineal múltiple i tècniques d’inferència basades 
en models de lògica difusa, van concloure que les variables meteorològiques que 
tenien més influència en les pèrdues per deriva eren la velocitat del vent, la tempe-
ratura i la humitat relativa, en el cas de la polvorització fina. L’estabilitat atmosfè-
rica també va tenir influència en el cas de la polvorització molt fina. 

Pel que fa a les normes pràctiques d’aplicació de productes fitosanitaris, la ma-
joria dels manuals disponibles adreçats als aplicadors donen unes condicions me-
teorològiques de referència que determinen un interval on la realització dels 
tractaments és possible. Un exemple d’aquest tipus de documents informatius és 
l’elaborat per PISC (2002) a Austràlia. Pel que fa a la velocitat del vent recomana 
fer els tractaments en l’interval de 3 a 15 km/h. Encara que en altres publicacions 
els límits poden variar lleugerament, hi ha coincidència que no s’han de realitzar 
els tractaments fitosanitaris ni amb condicions de calma, ni amb velocitat alta del 
vent. En el primer cas, no es pot preveure quina serà la zona més exposada a la 
deriva, ja que la direcció del vent és molt variable i això dificulta qualsevol mesura 
preventiva respecte a zones sensibles que es puguin trobar dins de l’àrea 
d’influència del tractament. En relació a la estabilitat atmosfèrica, recomana treba-
llar en condicions neutres evitant els moments de marcada inestabilitat i també 
quan es produeix inversió tèrmica. En aquest cas les gotes romanen molt de temps 
en suspensió i poden sortir fora de la zona de tractament. 

Per altra banda, la temperatura i la humitat relativa determinen la intensitat de 
l’evaporació i, per tant, també tenen efecte en la deriva en disminuir la mida de les 
gotes abans que puguin arribar a l’objectiu. L’esmentat document desaconsella 
realitzar els tractaments a Austràlia quan, per exemple, la temperatura és superior a 
30 ºC i la depressió del bulb humit és superior a 10 ºC. 

 Per tant, és millor sempre fer els tractaments en aquells moments en què les 
condicions meteorològiques són més favorables a la prevenció de la deriva, evitant 
els dies de molt vent o les hores centrals del dia, quan les temperatures són més 
elevades i la inestabilitat atmosfèrica pot ser més intensa. 

 

●●● 
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1.3. Tècniques d’avaluació de la deriva 

La fracció de la polvorització que pot ocasionar deriva en un tractament fitosa-
nitari es considera usualment com la integrada per totes aquelles gotes de mida 
inferior a 100 µm (Elliott i Wilson, 1983), encara que els valors són diferents en 
funció dels autors. Així per exemple Miller (1993), esmentant diversos estudis, 
situa el diàmetre de la mediana volumètrica (VMD) de les gotes que formen la 
fracció de la deriva en un ampli marge entre 18 i 93 µm. Altres autors, incremen-
ten el límit de la possibilitat de deriva fins a 150 µm (Bache i Johnstone, 1992, 
citats per Chapple et al., 1997).  De totes maneres, el comportament d’una gota 
estarà determinat, d’una banda per la seva mida i de l’altra per la importància rela-
tiva dels fenòmens de turbulència i sedimentació. Així per exemple, tal com afirma 
el mateix Miller (1993) la sedimentació domina quan la velocitat de caiguda de la 
gota és superior a 3 vegades la velocitat de fricció de l’aire. 

Per tant la mesura de la deriva que s’origina en un tractament fitosanitari es pot 
assimilar amb un bon grau d’aproximació a la mesura de la concentració de gotes 
de la mida d’aerosols en un flux d’aire. En el mateix treball de Miller (1993) es pot 
trobar una revisió de diferents tècniques que s’han utilitzat en la mesura del flux de 
deriva a l’aire en els tractaments fitosanitaris –la mesura de la deposició de la deri-
va en les proximitats del tractament també és un altra possibilitat de treball. Tècni-
ques com la presa de  mostres del flux de deriva amb la utilització de col·lectors i 
traçadors, o com les òptiques basades en la utilització del làser, bé sigui amb la 
mesura del canvi de freqüència de la llum causat per l’efecte Doppler, o amb els 
sistemes lidar, els quals mesuren la distància al núvol de deriva i la reflectivitat 
que produeix. A continuació es fa una descripció dels diferents mètodes.  

 

1.3.1. Mesura de la deriva amb col·lectors 

Els col·lectors de deriva es poden classificar en volumètrics d’aire (isocinètics 
o no), rotatius i passius.  

Els col·lectors isocinètics són dispositius dissenyats de forma que la velocitat 
de l’aire en el seu interior sigui aproximadament igual a la velocitat exterior i que 
el seu eix es pugui orientar en la direcció del vent. En alguns casos poden estar 
concebuts per a separar les gotes d’acord amb la seva mida (col·lectors de casca-
da). Els rotatius estan accionats per un motor, de forma que mantenen una velocitat 
de rotació constant, durant tot el procés de mesura, d’un suport on s’instal·la el 
col·lector, per exemple una placa de vidre recoberta d’òxid de magnesi (Cooper et 
al., 1996). Un dels inconvenients d’aquest sistema és la pertorbació en el flux 
d’aire que provoca el mateix gir de l’aparell. 

Per la seva facilitat d’ús, les tècniques més utilitzades en els treballs experi-
mentals han estat les basades en col·lectors passius, encara que moltes vegades la 
seva precisió es veu afectada per la dificultat de conèixer amb certesa la seva efici-
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ència. És precisament per motius d’eficiència, que actualment la preferència es 
decanta cap a la utilització de fils de plàstic d’un diàmetre de 2 mm. 

 

1.3.2. Eficiència dels col·lectors de deriva 

L’eficiència d’un col·lector es defineix com la relació entre el nombre de gotes 
que impacten en el col·lector i el nombre de gotes que impactarien si les línies de 
flux d’aire no es desviessin (Johnstone et al., 1977b). El comportament d’una gota 
quan es mou en la zona d’influència d’un col·lector està determinat pel valor del 
número de Stokes, que, d’acord amb Crowe et al. (1998), es defineix com:  

F

V

T

T
St =  (1.1) 

on VT  és el temps de resposta de la velocitat de la gota, és a dir el temps que una 

gota alliberada amb velocitat nul·la tarda a adquirir el 63 % de la velocitat de 
l’aire, i FT  és una característica temporal del flux. En el cas del flux d’aire en les 

proximitats dels col·lectors de polvorització, FT  es defineix com ul , on l  és una 

característica dimensional del col·lector, per exemple, en el cas col·lectors cilín-
drics, el seu diàmetre (D ) i u  és la velocitat de l’aire. 

Quan 1<<St  el temps de resposta de la gota és molt més petit que el temps ca-

racterístic del flux en les proximitats del col·lector. Per tant, la gota tindrà temps 
suficient per adaptar-se als canvis de velocitat de l’aire i és poc probable que pugui 
impactar en el col·lector. En canvi si 1>>St , es dóna la situació inversa i la pro-

babilitat d’impacte és molt més gran, augmentant l’eficiència del col·lector. 

May i Clifford (1966) van determinar de forma experimental l’eficiència de 
col·lectors passius amb diferents formes geomètriques (cilindres, esferes, discs, 
etc.) i van relacionar de forma empírica l’eficiència d’un col·lector determinat amb 
l’expressió del número de Stokes que, a partir de l’expressió 1.1, es pot demostrar 
que adopta la forma 
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=  (1.2) 

on d  és el diàmetre de la gota, gρ  és la seva densitat i η  és la viscositat dinàmica 

de l’aire. Aquesta relació es compleix per a condicions de règim laminar, quan el 
número de Reynolds de la gota ( ηρcg ud=Re , cρ : densitat de l’aire) és inferior 

a 0.5. Per a valors superiors, s’han de fer correccions basades en la distància real 
d’aturada de la gota, és a dir, la distància que recorre una gota projectada amb una 
velocitat inicial u  en l’aire en calma, la qual, quan el flux compleix la llei de Sto-
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kes, o sigui, també per a valors baixos de número de Reynolds, és pot demostrar 
que és igual a: 

η

ρ
λ

18

2
gud

=  (1.3) 

La relació entre l’expressió 1.2 i l’eficiència és diferent per a cada tipus de 
col·lector i característiques del flux d’aire (laminar o turbulent), però, en general, 
sempre es compleix que com més gran és el valor de St , més gran és l’eficiència. 
Per tant, les gotes més petites arrossegades per una velocitat d’aire més baixa són 
les que tenen més dificultat de dipositar-se en el col·lector, l’eficiència del qual 
augmenta a mesura que disminueix el seu diàmetre. 

L’eficiència dels col·lectors de deriva basada en l’expressió 1.2 ha estat utilit-
zada posteriorment en diversos treballs. Concretament Johnstone et al. (1977b) 
van mesurar la deriva amb diferents tipus de col·lectors en una aplicació a ultra-
baix volum, fent les correccions en la quantitat de producte dipositat basant-se en 
l’esmentada relació. També s’ha utilitzat per a la modelització del transport aeri 
d’espores de fongs, com en el cas dels treballs de Legg i Powell (1979), ampliats 
per Aylor (1982), per tal de preveure la seva deposició en les superfícies vegetals.  

En el camp de la modelització del procés de la polvorització, Walklate (1992) 
es va basar en la mateixa expressió per tal d’indicar la probabilitat de deposició de 
les gotes en els col·lectors en una simulació de la deriva de la polvorització en un 
tractament amb un polvoritzador hidropneumàtic per a fruiters. En aquest cas es va 
utilitzar la següent expressió del número de Stokes:  

gD

uW
St

f2
=  (1.4)   

on fW  és la velocitat terminal de caiguda d’una gota ( fgTW Vf = ), g és 

l’acceleració de la gravetat i f  és el coeficient de resistència, que depèn del nú-

mero de Reynolds. 

L’expressió 1.4 és conceptualment similar a la relació proposada per Ankilov et 
al. (1981, citats per Makarov et al., 1996) per a la determinació de l’eficiència de 
la captura, per part de la vegetació, d’aerosols de partícules de diàmetre d , amb 

una velocitat del vent u  dins de la mateixa vegetació: ( ) 65.0
uWkE f= , on k  és un 

coeficient que depèn de la densitat de la vegetació. 

La mesura de l’eficiència de diferents col·lectors és, freqüentment, una fase 
prèvia dels treballs experimentals de mesura de deriva, encara que també hi ha 
algunes publicacions dedicades exclusivament a aquest aspecte, com per exemple 
Herbst (1994) que conclou que els més adequats per a mesures de camp són els 
col·lectors cilíndrics de 2 mm de diàmetre. Walklate (1994) va realitzar mesures 
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comparades de l’eficiència de col·lectors cilíndrics en un túnel de vent per a la 
mesura de la deriva, observant que els fils de plàstic de 2 mm de diàmetre són més 
eficients només fins a velocitats de l’aire inferiors a 10 m/s, sempre i quan no se 
superi el flux de saturació per aquest tipus de col·lectors (2 µl/mm2).  

Entre altres treballs realitzats també amb túnels de vent es pot citar el de Parkin 
i Young (2000), on es va constatar que la deposició de gotes de la mida d’aerosols 
en col·lectors cilíndrics de diàmetres compresos entre 1 i 10 mm no es va ajustar 
exactament al model de May i Clifford, atribuint aquesta discrepància a les propie-
tats superficials del material plàstic dels col·lectors i a la composició química de 
l’aerosol. Per la seva part, Fox et al. (2004) van mesurar l’eficiència de filtres a 
base de filaments de niló i van explicar les possibles causes d’obtenir una eficièn-
cia superior en comparació amb els valors teòrics proporcionats per l’esmentat 
model. Finalment, Gil et al. (2005) van comprovar que l’eficiència de fils de PVC 
de 2 mm de diàmetre va ser superior al 77 % amb velocitats de vent inferiors als 3 
m/s. En aquest cas, les diferents mides de gotes assajades (VMD de 146 a 255 µm) 
no van originar diferències significatives en l’eficiència dels col·lectors. 

 

1.3.3. Traçadors 

La mesura de la distribució de la polvorització en els tractaments es va comen-
çar a fer amb la determinació dels mateixos PF utilitzats per a la lluita contra les 
plagues i les malalties dels conreus. Posteriorment es van utilitzar productes quí-
mics substitutius que, sense els desavantatges dels fitosanitaris, com per exemple 
la toxicitat o la complexitat de les tècniques analítiques, poguessin donar informa-
ció precisa de la distribució del líquid de tractament. S’ha de comentar, però, que 
la majoria d’aquests productes no estan registrats per poder-se utilitzar en 
l’agricultura, la qual cosa s’ha de tenir en compte, si escau, en el moment de la 
recol·lecció. 

Cooke i Hislop (1993) fan un estudi dels diferents grups de compostos químics 
utilitzats com a traçadors en l’avaluació de les tècniques d’aplicació de fitosanita-
ris. Segons aquesta revisió, els productes més utilitzats són els colorants visibles, 
els fluorescents i els metalls i les seves sals, encara que en alguns treballs experi-
mentals també s’han utilitzat isòtops radioactius o tècniques d’immunoassaig. 

El colorants visibles que més s’utilitzen són els que estan autoritzats com a col-
orants alimentaris. Com a exemples recurrents en la bibliografia es poden citar la 
tartrazina, l’eritrosina, el negre brillant, el Verd S o l’amarant. Un estudi de la pos-
sibilitat d’utilització d’alguns d’ells com a traçadors es troba a Bor (1991b). La 
seva determinació analítica es realitza amb tècniques espectromètriques, treballant 
a la longitud d’ona de màxima absorció del colorant. En general són bastant resis-
tents a la fotodegradació en condicions de camp, encara que, en alguns casos, po-
den ser absorbits per les fulles del cultiu, raó per la qual no es poden utilitzar quan 
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es preveuen temps llargs de presa de mostres (Cross et al., 1997). Alguns d’aquests 
colorants o d’altres com la nigrosina permeten també de fer una avaluació visual, o 
amb tècniques d’anàlisi d’imatge, de les deposicions sobre l’objectiu del tracta-
ment.  

Els colorants fluorescents són un grup de productes químics que quan són exci-
tats per una radiació d’ona de longitud determinada emeten llum a una longitud 
d’ona més llarga. Es troben exemples d’utilització d’aquest productes com a traça-
dors ja a Sharp (1955) i  Yates i Akesson (1963)  (citats per Cooke i Hislop, 1993). 
Concretament Yates i Akesson (1963) enumeren com avantatges de la utilització 
d’aquest productes: alta sensibilitat amb possibilitat de detectar fins a concentraci-
ons de 10 µg/l, facilitat de l’anàlisi quantitativa, solubilitat, poques interferències 
en la utilització dels diferents tipus de col·lectors, toxicitat baixa, etc.  

Es pot distingir entre els colorants fluorescents els que són solubles en aigua, 
com per exemple la fluoresceïna, la sulfoflavina brillant, la rodamina o el Tinopal, 
els solubles en dissolvents orgànics, com l’Helios (formulat com Uvitex) i els pig-
ments, com el Saturn Yellow, en el qual el colorant es presenta sobre una base de 
resina finament mòlta, que el fa més estable. 

Bor (1991a) també fa una revisió extensa de les propietats químiques de dife-
rents colorants fluorescents susceptibles d’utilitzar-se com a traçadors. Una propie-
tat important d’alguns d’aquests productes és la de presentar fluorescència un cop 
s’ha evaporat el dissolvent. Això possibilita l’observació directa de les deposicions 
sobre les fulles després de les aplicacions, com per exemple en el cas del Tinopal 
CBS-X, utilitzat per Holownicki et al. (2005). 

Entre els productes més utilitzats en la bibliografia es poden citar la fluoresceï-
na i la sulfoflavina brillant (BSF). El principal problema de la fluoresceïna és la 
ràpida degradació per la llum del sol. En canvi la BSF presenta una millor estabili-
tat i també una bona recuperació en comparació amb els PF quan s’aplica conjun-
tament (Smelt et al., 1993), encara que perd la major part de la fluorescència en 
estat sec (Byass, 1969). S’ha utilitzat amb èxit en nombrosos treballs experimen-
tals, per a la mesura de la distribució de la polvorització tant sobre el cultiu com en 
col·lectors artificials, entre els quals es poden citar només com exemple: Ganzel-
meier et al. (1995), Solanelles et al. (1996) i Planas et al. (1998). 

La utilització de metalls com a traçadors possiblement va començar amb l’ús de 
PF derivats del Cu (Large, 1940, citat per Cooke i Hislop, 1993). El color de les 
seves deposicions sobre el cultiu en permetia fer una avaluació visual. També 
s’han utilitzat derivats cúprics per a una quantificació analítica de la distribució de 
la polvorització (Planas i Fillat, 1988, Fillat et al., 1993, Gil, 2001) La utilització 
d’aquests productes i altres compostos metàl·lics com a traçadors ha estat possible 
sobretot per la disponibilitat de tècniques ràpides i precises d’anàlisi basades en 
l’espectroscòpia d’absorció atòmica. 
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Una tècnica molt interessant és la que utilitza dos o més quelats metàl·lics en 
aplicacions successives sobre la mateixa zona del cultiu o sobre els mateixos 
col·lectors. Si a cada tractament, dins d’un mateix assaig, s’associa un determinat 
metall, es pot aconseguir un estalvi important de temps en la realització de les 
mesures.  

Aquesta estratègia també s’ha utilitzat amb altres tipus de traçadors, com en el 
cas de Johnstone (1977a) amb dos colorants visibles insolubles en aigua, de Hay-
den et al. (1991) amb dos colorants solubles o de Goering i Butler (1974) que uti-
litzen dos colorant fluorescents. En aquest cas, un problema que es presenta amb 
freqüència és l’absorció de l’altre colorant en la longitud d’ona de màxima absor-
ció del colorant que es vol determinar, raó per la qual es desaconsella la utilització 
d’aquest mètode quan la relació de concentracions entre els dos colorants a la mos-
tra és superior de 10 a 1, tal com passa moltes vegades en els assaigs de distribució 
de la polvorització (Cross et al., 1997). En el cas dels metalls, però, la determina-
ció de diferents elements, de forma independent i sense interferències, d’una ma-
teixa mostra es més fàcil, tal com van demostrar Travis et al. (1987 a i b) en 
assaigs de camp en pomera. Posteriorment Murray et al. (2000) van fer una avalu-
ació exhaustiva de la metodologia, mostrant quins són els metalls més indicats i el 
protocol més adequat per una utilització correcta. En relació als colorants fluores-
cents tenen l’inconvenient, però, de tenir un límit de detecció més alt, la qual cosa 
dificulta la mesura de quantitats petites de deposició. 

 

1.3.4. Tècniques òptiques de mesura de la deriva basades en la utilització del 
làser 

El lidar utilitzat en mesures de la deriva és un sistema de detecció remota basat 
en la tecnologia làser que, de forma similar al radar, pot escanejar un núvol de 
polvorització mesurant la intensitat de la llum que li arriba (reflectància) a causa 
de la dispersió que provoquen les gotes en el raig làser que emet el mateix aparell.  

Hoff et al. (1989) van utilitzar un lidar basat en un làser Nd+3-YAG de 50 mJ, 
per tal de mesurar la geometria de la polvorització i la seva deposició en un trac-
tament aeri. Es van obtenir seccions transversals del núvol d’aerosol de la deriva 
tant sobre sòl nu com sobre una massa forestal. Posteriorment, Stoughton et al. 
(1997) i Miller i Stoughton (2000) van utilitzar també un lidar per a realitzar mesu-
res de la distribució de la polvorització després d’un tractament aeri forestal. 
L’objectiu va ser tant avaluar diferents models informàtics de mesura de la distri-
bució de la polvorització, com estudiar l’efecte de les condicions meteorològiques 
en la dispersió del núvol de polvorització que s’origina després de cada passada de 
l’avioneta i que afecta les pèrdues de producte en zones que no són l’objectiu del 
tractament.  
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Pel que fa a les mesures de la deriva en aplicacions terrestres, Miller et al. 
(2003) van utilitzar el mateix lidar anterior en la mesura de la deriva en forma 
d’aerosols sobre una plantació de tarongers en el moment d’un tractament fitosani-
tari. Amb la utilització d’un programa informàtic, per tal de visualitzar els núvols 
de deriva a partir de les dades del lidar, es va poder concloure que quan les condi-
cions atmosfèriques són inestables restava suspès sobre la vegetació un 20 % més 
de material que quan les condicions són estables. 

A part de visualitzar el flux de gotes que s’origina en un tractament fitosanitari, 
Hiscox et al. (2006) van relacionar la intensitat de la llum reflectida per unitat de 
volum del núvol de gotes amb la corresponent concentració de producte en un 
tractament aeri contra adults de mosquits on, al contrari que en els tractaments 
agrícoles o forestals, interessa que la matèria activa quedi suspesa a l’aire el major 
temps possible per una correcta eficàcia. Aquesta tècnica va permetre estudiar 
l’evolució de la quantitat de producte suspès en l’aire després del tractament en 
relació al total aplicat. 

 

1.3.5. Modelització de la deriva 

La mesura de les pèrdues per deriva al camp amb la utilització de col·lectors i 
traçadors és molt laboriosa i, a més, la variabilitat que s’observa entre les repetici-
ons en un mateix assaig és molt gran. Ja fa temps que es va pensar en la utilització 
de models matemàtics amb la finalitat de preveure les pèrdues de polvorització en 
diferents sistemes d’aplicació, condicions ambientals i de cultiu. Un fet que ha 
limitat l’ús d’aquests models ha estat l’elevada capacitat de càlcul necessària per 
tal d’avaluar totes les variables que intervenen en el procés de la polvorització, 
encara que la capacitat dels ordinadors actuals en facilita molt més el procés. 

Gil i Sinfort (2005) classifiquen els models utilitzats en dos grups, segons es 
basin en l’estudi de la dispersió atmosfèrica del núvol de polvorització en el seu 
conjunt o en la trajectòria individual de cada gota. En el primer cas, es considera 
que el núvol de polvorització està sotmès a fenòmens de sedimentació i de difusió i 
s’avalua la deposició de la deriva per la intersecció d’aquest núvol amb una super-
fície. En el segon cas, els models que estudien la trajectòria de cada gota són més 
versàtils a l’hora de tenir en compte fenòmens com l’evaporació o l’eficiència de 
la deposició de les gotes sobre la superfície de l’objectiu. 

Aquests últims són els més usats per a la modelització de les aplicacions en 
conreus extensius i arboris. Thompson i Ley (1983) proposen un model de despla-
çament aleatori de les gotes en un tractament amb un polvoritzador hidràulic, on la 
seva trajectòria es calcula en intervals discrets i està determinada, en part, per 
l’efecte aleatori de la turbulència de l’aire, que se suposa que s’ajusta a una corba 
de Gauss. Aquest idea ha estat seguida i perfeccionada per diferents autors per a la 
modelització de la deriva en els tractaments en cultius baixos, com per exemple 
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Waklate (1987), Miller i Hadfield  (1989), Hobson et al. (1993), Walklate et al. 
(1993) i Holterman et al. (1997). Més recentment, Baetens et al. (2007) presenten 
un model 3D per calcular les pèrdues per deriva en un polvoritzador hidràulic, amb 
l’objectiu d’avaluar l’efecte de les variacions de les condicions ambientals i 
d’aplicació en els resultats dels assaigs de camp. 

En el cas de la polvorització hidropneumàtica en conreus arboris, la implemen-
tació dels models de trajectòries aleatòries de les partícules s’ha fet amb la utilit-
zació de programes informàtics CFD (Computational Fluid Dynamics) com 
FLUENT® o CFX®. Són exemples d’aquest tipus de simulacions, entre molts 
d’altres, els treballs de Walklate (1992),  Xu et al. (1998) i Da Silva et al. (2001), 
on un dels aspectes clau és la modelització del complex fenomen de la deposició 
de producte sobre el cultiu, el qual produeix una disminució de la concentració de 
gotes en el flux de polvorització. 

De totes maneres, la simulació integral de tot el procés de la polvorització és 
lluny encara d’aconseguir-se, ja que els resultats dels treballs fins ara realitzats 
només donen un ajustos raonablement bons en unes condicions concretes de treball 
i que no es poden, en cap cas, generalitzar a totes les situacions. 

 

1.3.6. Treball normatiu per a la mesura de la deriva al camp 

Un punt d’inflexió important en el desenvolupament de les tècniques de mesura 
de la deriva ha estat la publicació de la norma ISO 22866:2005 de mesura en camp 
de la deriva. L’elaboració d’aquesta norma va ser un procés llarg, però al final es 
va aconseguir un consens entre els experts que van participar en la seva elaboració. 
La norma es basa en la definició d’una estratègia única per a la mesura de la deriva 
on s’estableixen, entre altres, aspectes com:  

• Les característiques de la zona de tractament i de mesura, la seva posició rela-
tiva amb indicació de les distàncies a les que s’han de situar els col·lectors res-
pecte a la zona de tractament, tant per quantificar la deriva dipositada al terra 
com la transportada per l’aire. 

• Llistat indicatiu dels col·lectors més utilitzats, classificats d’acord a la seva 
eficiència i la facilitat de determinació de la superfície de mostreig. En el cas 
dels traçadors, es fa una menció especial a la metodologia en el cas d’utilitzar 
colorants fluorescents. De totes maneres, tant en el cas dels col·lectors com 
dels traçadors, les possibilitats queden obertes a altres alternatives no referides 
en la norma. En el cas dels col·lectors s’estableix, però, que els resultats obtin-
guts s’hauran de poder referir sempre als valors de col·lectors cilíndrics de 2 
mm de diàmetre.  

• Mesura de les condicions meteorològiques, amb especial referència a les dades 
de vent (posició de l’anemòmetre respecte al cultiu, freqüència de mesura, 
etc.). També es donen unes indicacions precises de les condicions en què els 



 Introducció  26 

resultats dels assaigs seran vàlids, pel que fa intervals de velocitat i direcció 
del vent. 
La realització de mesures de deriva al camp, tal com estableix aquesta norma, 

suposa una utilització important de recursos si es volen obtenir resultats significa-
tius. Per tant, s’han desenvolupat sistemes alternatius de mesura en condicions 
controlades de laboratori, que sempre hauran de tenir una bona correlació amb les 
mesures de camp, com el banc de mesura que presenten Balsari et al., 2007 per als 
polvoritzadors hidràulics, que determina el potencial de deriva en un polvoritzador 
hidràulic, amb una bona correlació amb els resultats obtinguts amb la metodologia 
basada en la norma ISO 22866:2005. 

Una forma més usual de mesurar el potencial de deriva associat a un sistema 
d’aplicació de fitosanitaris en laboratori es basa en la utilització dels túnels de 
vent. En aquest cas els treballs Herbst i Ganzelmeier (2000) i del mateix Herbst 
(2001) tenen l’objectiu d’estimar un índex del potencial de deriva (DIX) a partir de 
mesures del perfil vertical de les pèrdues per l’aire en un túnel de vent. Donat que 
la correlació entre el valor d’aquest índex i les mesures en camp de la deriva és bo, 
es proposa com un mètode alternatiu per avaluar el risc de deriva de diferents bro-
quets muntats sobre un mateix polvoritzador. Amb el mateix objectiu, a partir de la 
teoria de difusió turbulenta d’un núvol de polvorització, Walklate et al. (1998) 
dedueixen un paràmetre, amb dimensions de longitud, representatiu de la distribu-
ció en un pla horitzontal de la deriva d’un broquet mesurada en un túnel de vent. 
Encara que els treballs anteriors es basen en la mesura de només els broquets dins 
dels túnels, si es disposa de la infrastructura adequada es pot utilitzar també tot 
l’equip d’aplicació, com en el cas de Richardson et al. (2005) en mesures realitza-
des amb un polvoritzador hidropneumàtic.  

 

1.3.7. Treball normatiu per a la mesura de la deriva en túnels de vent 

Per tant, la possibilitat de realitzar mesures significatives de la deriva en un tú-
nel de vent, amb possibilitats d’obtenir resultats comparatius en un ambient con-
trolat, va propiciar l’elaboració de la norma ISO 22856:2008 de mètodes per a la 
mesura en el  laboratori de la deriva.  

El seu objectiu és la mesura del potencial de deriva en un túnel de vent dels 
broquets de polvorització. Els aspectes en què incideix la norma per tal 
d’uniformitzar els procediments de mesura són els següents:  

• Les dimensions del túnel han de ser suficients per tal de poder mesurar la 
deriva a les distàncies adequades de la font emissora, sense que es produ-
eixin distorsions en el flux d’aire. 

• Ha de ser possible mantenir la velocitat nominal de l’aire amb un nivell 
baix de turbulències. 
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• Defineix els mètodes de mesura dels paràmetres que caracteritzen el flux 
de l’aire, és a dir la velocitat mitjana i la turbulència i d’altres magnituds 
com la temperatura o la humitat relativa. 

• Estableix com a col·lectors de referència, de la mateixa manera que la nor-
ma de mesura de la deriva al camp, els fils de plàstic de 2 mm de diàmetre. 
En el cas d’utilitzar altres col·lectors els resultats obtinguts s’han de poder 
referir als dels col·lectors de referència. 

• Dóna indicacions del procediment que s’ha de seguir per a la utilització de 
traçadors i en l’ús dels col·lectors, tant pel que fa a la seva col·locació dins 
del túnel com en la seva manipulació abans i després de l’assaig. 

 

●●● 

 

 

1.4. Mesura de la deposició de producte a la vegetació 

Com a tècnica no només complementària sinó també fonamental en tota avalu-
ació del potencial contaminant d’una aplicació de PF, és necessari de fer una ava-
luació de la qualitat de la deposició del producte fitosanitari sobre la vegetació, 
que permeti saber quin serà l’efecte de la tècnica de mitigació del risc contaminant 
sobre l’eficàcia final del tractament. 

Si una de les característiques de les tècniques de mesura de la deriva és la gran 
varietat de mètodes que es poden trobar en la bibliografia, en el cas que ara ens 
ocupa de la mesura de la distribució de la polvorització en la vegetació, la variació 
entre els sistemes utilitzats pels diferents autors és potser encara més gran. A grans 
trets, però, es pot fer una distinció entre els mètodes que es basen en la mesura de 
la deposició en parts de la mateixa planta i els que utilitzen algun tipus de 
col·lector artificials. Tal com afirmen Cooke i Hislop (1993) l’elecció d’un mètode 
o de l’altre dependrà de l’objectiu del treball, tenint en compte els seus avantatges 
i desavantatges.  

La bibliografia sobre el tema és extensíssima, però es poden aportar alguns e-
xemples que mostren el que serien tendències generals de treball. Així, per exem-
ple, quan interessi fer un balanç entre la quantitat de producte aplicat sobre 
l’objectiu i les pèrdues, s’utilitzen preferentment col·lectors artificials (Salyani et 
al., 2007, Anònim, 1999b). També s’ha optat, en molts casos, per col·lectors artifi-
cials quan s’ha volgut avaluar el recobriment i el nombre d’impactes. Un exemple 
prou conegut és el paper hidrosensible, tot i que també hi altres possibilitats com, 
per exemple, plaques de vidre amb la utilització d’un colorant com a traçador (Ro-
camora, 1999). En canvi, si interessa especialment observar la uniformitat de la 
distribució sobre la vegetació l’elecció de les fulles com a col·lectors serà la prefe-
rida en la majoria dels casos (Planas, 1990). 
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Pel que fa als traçadors utilitzats, les possibilitats són similars a les dels mèto-
des de mesura de la deriva. Una qüestió important a tenir en compte a l’hora de 
triar un producte com a traçador és la seva possible absorció per les mateixes fulles 
del cultiu. Aquest és el cas, per exemple, dels quelats metàl·lics. Una tècnica que 
permet quantificar l’absorció i, en conseqüència, corregir els resultats experimen-
tals, és la utilització d’un patró intern en els assaigs d’aplicació. Murray et al. 
(2000) proposen el colorant visible tartrazina, una opció que més tard utilitzen 
Cross et al. (2001a i b i 2003) per a avaluar diferents condicions d’aplicació en 
pomera. Per la seva part, Ortí et al. (2005) van avaluar en laboratori l’efecte de 
diferents variables que intervenen en la metodologia de treball amb quelats me-
tàl·lics en cítrics (varietat de procedència de les fulles, temps d’extracció i forma 
d’extracció, etc.) i van concloure que és convenient de realitzar un calibratge prè-
via per assegurar l’exactitud dels resultats. 

En vista de tot aquest ventall de possibilitats i amb la intenció de proposar uns 
mètodes de referència, a l’igual que en el cas de les mesures de la deriva, s’ha des-
envolupat també un treball normatiu, el qual s’ha vist reflectit en la norma ISO 
22522:2006 per a la mesura en camp de la distribució de la polvorització en con-
reus arboris i arbustius. El seu objectiu és establir una metodologia per a la mesura 
de la deposició en forma de massa o volum en les diferents parts de la zona del 
tractament: fulles, fruita, pèrdues al terra, etc. Per a la deposició sobre la vegetació 
s’estableix el mostratge de les fulles del cultiu, mentre que la mesura de les pèrdu-
es al terra es farà amb col·lectors artificials. 

Es donen indicacions de com fer la descripció de la màquina, del líquid de pol-
vorització (traçadors, adjunvants, etc.) i del cultiu on es realitzen les mesures. Es 
fa també una descripció detallada dels dos mètodes de mostratge que es poden 
utilitzar, amb una avaluació dels avantatges i inconvenients en funció de cada cas. 
Així doncs, el mostreig per perfils es basa a recollir mostres de fulles individuals 
seguint un recorregut de baix a dalt de l’arbre. Per altra banda, en el cas del mos-
treig per zones de la vegetació es recullen mostres d’una quantitat variable de fu-
lles, representatives de les diferents zones en què s’ha dividit la capçada. El primer 
mètode produeix més mostres i més variabilitat en els resultats, mentre que en el 
segon cada mostra representa una quantitat més gran de vegetació. 

La interpretació dels resultats de deposició en la vegetació obtinguts amb qual-
sevol de les metodologies disponibles, dificilment es podria fer sense un coneixe-
ment dels paràmetres estructurals del cultiu. La forma, la mida de la vegetació i els 
aspectes relacionats amb la massa foliar del cultiu permeten d’interpretar la signi-
ficació dels valors de deposició obtinguts en els assaigs de camp. Dels paràmetres 
que habitualment s’utilitzen per a la caracterització de la massa vegetativa d’un 
cultiu, es presenten a continuació els aspectes relacionats amb dos dels més utilit-
zats. 
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1.4.1. Tree Row Volume 

El Tree Row Volume (TRV) es defineix com la relació entre el volum de la cap-
çada dels arbres d’una plantació i la superfície mateixa de la plantació. D’acord 
amb la bibliografia, la seva utilització ha estat uns dels primers intents per ajustar 
la quantitat de matèria activa aplicada a les característiques geomètriques de la 
plantació. Byers et al. (1971) ja afirmen que es pot estalviar producte fitosanitari si 
s’utilitza aquest mètode en plantacions joves o de poc desenvolupament vegetatiu. 

La seva relativa facilitat de determinació, que alhora el fa imprecís, ha fet que 
s’hagi adoptat en alguns països com a criteri de dosificació en tractaments fitosani-
taris en conreus fructícoles, com en el cas de Suïssa (Rüegg et al., 1999). De totes 
maneres, aquest mètode no explica la variació observada en la deposició de pro-
ducte amb la mateixa eficàcia que altres paràmetres estructurals, com per exemple 
la densitat foliar, entesa com la relació entre la superfície de les fulles i el volum 
que ocupen. Aquesta observació ja es troba a Byers et al., (1984), que estimem la 
densitat foliar a partir de la penetració de la llum dins de la capçada de l’arbre o a 
Sutton i Unrath (1984), que l’estimen a partir del nombre de fulles i de branques 
dins d’un cub de vegetació. En el següent punt es comenten, amb més detall, els 
mètodes d’estimació de l’àrea foliar dels cultius, un dels altres paràmetres que 
habitualment es relacionen amb les deposicions obtingudes en un tractament fito-
sanitari. 

 

1.4.2. Índex d’àrea foliar 

Una definició de l’índex d’àrea foliar (LAI, en les seves sigles angleses) gene-
ralment reconeguda, tal com s’atribueix en la literatura a D. Watson en un article 
de 1947, és l’àrea total d’una cara del teixit fotosintètic vegetal per unitat de super-
fície del sòl. És, per tant, una magnitud adimensional la definició de la qual s’ha 
anat ampliant per altres autors amb posterioritat, per tal d’abastar la gran varietat 
de formes vegetals existents, però que en essència continua tenint el mateix signi-
ficat.  

La raó d’esmentar-lo en aquest treball és per la seva importància a l’hora de 
condicionar l’eficiència dels tractaments fitosanitaris, encara que el seu interès a 
un nivell més general es basa en el seu paper determinant dels intercanvis entre la 
vegetació i l’atmosfera en forma d’energia, vapor d’aigua i diòxid de carboni.  

Jonckheere et al. (2004) presenten una revisió dels mètodes disponibles per a la 
mesura del LAI, que classifiquen en dos grans grups, segons es tracti de mesurar 
l’àrea foliar de forma directa o indirecta a partir d’alguna magnitud la determina-
ció de la qual suposi un estalvi de recursos. 

D’acord amb Gowner et al. (1999), es consideren mètodes directes els que es 
basen en la recollida de totes les fulles de diverses zones representatives i la seva 
posterior mesura. La recollida manual es pot fer distingint entre diferents zones de 
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la vegetació, com per exemple entre altures i profunditats, i així conèixer la contri-
bució de cada una d’elles en el LAI total. També es poden considerar mètodes 
directes els que mesuren les fulles caigudes a la tardor en els arbres caducifolis i 
els que es basen en la relació entre el diàmetre del tronc, de les branques o la sec-
ció del floema i l’àrea foliar que sustenten. 

Els mètodes directes són considerats els més precisos i, per tant, s’utilitzen com 
a patrons per a calibrar els mètodes indirectes. En el cas dels conreus arboris, s’ha 
utilitzat de forma freqüent la recollida de les fulles i la posterior mesura de la seva 
superfície amb tècniques planimètriques, gravimètriques o una combinació 
d’ambdues. Els planímetres més utilitzats actualment es basen en sistemes 
d’anàlisi d’imatge i estan equipats amb algun sistema d’alimentació per a les fulles 
que permet accelerar-ne les mesures. Amb els mètodes gravimètrics es determina 
la relació entre el pes d’una o diverses mostres de fulles i la seva superfície, de 
forma que es pugui estimar la superfície total de la zona de mostratge a partir del 
seu pes. Evidentment suposen un estalvi de temps, però s’ha de tenir en compte 
que aspectes com la variació del contingut d’humitat o la diferent edat o posició de 
les fulles en l’arbre poden provocar errors en la mesura. 

Pel que fa als mètodes indirectes, la majoria que s’utilitzen en el camp forestal 
tenen poca utilització en la mesura del LAI dels cultius arboris i, per tant, només es 
comenten molt breument. Jonckheere et al. (2004) els classifiquen en els que su-
posen un contacte físic amb la vegetació (inclined point quadrat), i els que mesu-
ren sense cap contacte.  

Amb aquesta intenció s’han desenvolupat una sèrie d’aparells que mesuren la 
transmissió de la llum a través de la capçada dels arbres en base a la llei de Beer-
Lambert (Demon, Licor LAI-2000, Plant Canopy Analyzer), la fracció que repre-
senten els forats sense vegetació en la capçada del bosc i la seva distribució 
(TRACK, fotografia digital) o tots dos alhora com el MVI, que mesura a radiació 
en dues longituds d’ona diferents, una en el visible i l’altre en l’infraroig proper.  

Un sistema de mesura indirecta del LAI més adequat a les característiques de la 
vegetació en els conreus agrícoles es basa en la utilització del lidar, a partir d’un 
model matemàtic que defineix la probabilitat que un raig de llum impacti en un 
element de la vegetació, la qual respon a una distribució de Poisson (Walklate, 
1989). En les plantacions de fruiters i vinya del nostre país, la detecció de la vege-
tació amb el lidar està donant bons resultat per tal de determinar diferents caracte-
rístiques estructurals de conreus arboris i arbustius. Així Sanz (2008) troba una 
bona correlació entre el gruix mig de l’arbre, calculat a partir del volum de l’arbre 
ajustat, mesurat amb el lidar, i la densitat foliar de la vegetació. També Arnó 
(2008) ha utilitzat el mateix sensor per a la caracterització de la vinya amb la uti-
lització d’un model matemàtic basat en el de Walklate (1989), que ha permès esti-
mar el LAI a partir de la seva correlació amb un paràmetre anomenat Tree Area 
Index.  
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2. Objectius 

 

 

L’objectiu general d’aquesta tesi és avaluar l’eficiència de diferents mètodes 
d’aplicació de fitosanitaris per tal de conèixer la seva capacitat de reducció de la 
contaminació i les possibilitats reals d’utilització per part del sector, respecte als 
sistemes convencionals que s’utilitzen de forma habitual en la nostra agricultura. 

 

Els objectius específics, relatius a cada un del sistemes d’aplicació de fitosanitaris 
assajats, són:  

 

• Avaluar l’efecte de la velocitat de treball i del cabal d’aire del ventilador 
en la millora de l’eficiència de les aplicacions de productes fitosanitaris en 
els conreus de fruiters.  

• Avaluar l’eficiència que s’aconsegueix amb la utilització de túnels de pol-
vorització en les aplicacions de fitosanitaris als fruiters i a la vinya, sense 
oblidar, però, les possibilitats reals d’utilització d’aquests equips en les 
condicions de les nostres explotacions agràries.  

• Avaluar el potencial de reducció de la contaminació amb la utilització de 
broquets antideriva del tipus d’injecció d’aire en les aplicacions de pro-
ductes fitosanitaris amb un polvoritzador hidràulic en el conreu de l’arròs i 
amb un d’hidropneumàtic en conreus de fruiters. 

• Avaluar l’efecte de la reducció de la contaminació amb la utilització de 
mitjans terrestres d’aplicació en comparació amb els tractaments aeris en 
el conreu de l’arròs. 
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3. Descripció general de la metodologia  

 

 

 

 Per a la mesura de la distribució de la polvorització en els diferents assaigs de 
polvorització s’han utilitzat col·lectors tant naturals com artificials i traçadors de 
dos grups: colorants fluorescents i quelats metàl·lics.  

En tots els casos la metodologia utilitzada es basa en treballs previs de diferents 
autors, tal com s’indica en el capítol 1. Malgrat això s’han realitzat una sèrie 
d’estudis previs, que es presenten en l’annex A, per tal de conèixer el comporta-
ment tant dels col·lectors com dels traçadors, en condicions similars a les utilitza-
des tant en els assaigs de camp com posteriorment en el processat de les dades en 
el laboratori. 

 

3.1. Col·lectors 

En la mesura de les deposicions sobre el cultiu s’han utilitzat, sempre que ha 
estat possible, els mateixos òrgans vegetals, normalment les fulles, i també els 
fruits quan ha interessat avaluar-hi la deposició de producte com, per exemple, en 
els tractaments localitzats a la vinya. Només quan no ha estat possible obtenir una 
recuperació adequada del traçador del mateix cultiu, s’ha optat per la utilització de 
col·lectors artificials, com ha estat en el cas de l’arròs.  

La mesura de les pèrdues de producte al terra s’ha realitzat generalment amb ti-
res de paper de filtre. Per la seva forma plana bidimensional s’ha cregut que eren 
els idonis per una mesura acurada de les pèrdues de producte sobre el sòl. En al-
guns casos, però, s’ha optat per la utilització dels netejadors de pipes perquè per-
meten una millor comparació amb els valors de deriva obtinguts amb els mateixos 
col·lectors. 

Pel que fa a la mesura del flux de polvorització a l’aire, per tal de determinar 
les pèrdues per deriva, s’ha fet ús de col·lectors de forma cilíndrica. Inicialment es 
van utilitzar els netejadors de pipes, àmpliament emprats per altres autors. Final-
ment es va optar per utilitzar fils de plàstic d’un diàmetre de 2 mm, donat que, 
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d’acord amb els treballs de diferents autors, presenten una molt bona eficiència en 
la mesura dels fluxos de polvorització de les característiques de la deriva.  

En el cas d’utilitzar fulles com a col·lectors, s’han recollit de les zones de la 
vegetació que s’indiquen en l’apartat de metodologia de cada un dels assaigs de 
distribució de la polvorització. En qualsevol cas, s’ha optat sempre per la utilitza-
ció d’un sistema de mostratge basat en la divisió de la vegetació del cultiu en zo-
nes i en la recollida de diferents mostres de cada una d’aquestes zones per tal 
d’obtenir una imatge adequada de la distribució de la polvorització en tota la mas-
sa vegetativa. Aquesta metodologia és similar a la descrita en la norma ISO 
22856:2005. 

La col·locació dels col·lectors artificials per la mesura de les pèrdues de pro-
ducte fora de l’objectiu també s’ha fet de forma que es pugui tenir una imatge acu-
rada, tant de la distribució d’aquestes pèrdues, com de la seva quantificació. Com 
en el cas de la mesura de la deposició de producte a la vegetació, en cada un dels 
assaigs de camp s’indica la seva distribució exacta. En general s’ha intentat fer una 
mesura el més acurada possible de la totalitat de les pèrdues de producte. Així, per 
exemple, en el cas de les pèrdues al terra en els conreus arboris, el col·lectors 
s’han distribuït de forma transversal a la direcció de la passada del polvoritzador, 
fins més enllà de les files tractades. Pel que fa a les pèrdues per deriva s’han situat 
els col·lectors en màstils verticals, fins a una altura que permetia de mesurar també 
la major part de les pèrdues que es van produir. En la vinya es va arribar fins als 5 
m, en les plantacions de fruiters fins als 10 m, però en el cas de l’arròs els 
col·lectors es van col·locar just per sobre del cultiu. 

 

3.2. Traçadors 

Els compostos utilitzats com a traçadors en les mesures de la distribució de la 
polvorització pertanyen a dos grups: colorants fluorescents i quelats metàl·lics. 

Com a colorant fluorescent s’ha utilitzat en els primers assaigs de camp la sul-
foflavina brillant (Chroma Gesellschaft Schmid Gmbh & Co, Münster, DE), que 
s’identifica en aquest treball de forma recurrent amb les sigles BSF. Aquest colo-
rant també es coneix com Acid Yellow 7 o Lissamine Yellow FF. El seu número 
d’índex de color és CI 56205. La toxicitat aguda per als mamífers és baixa (DL50 > 
5/kg en rates) i no es coneixen referències que parlin de possibles efectes cancerí-
gens.  

Una variant química, que es coneix com sulfaflavina brillant (Sigma-Aldrich, 
St. Louis, MO, USA), també s’utilitza com a colorant fluorescent i va ser compa-
rada amb la BSF amb resultats molt similars, tal com es presenta a l’annex A. 

S’ha escollit aquest producte per les característiques que s’han identificat el ca-
pítol 1, principalment per la baixa fotodegradació i per la seva bona recuperació en 
laboratori, tant de col·lectors naturals com artificials. 
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La determinació de la concentració de BSF, per espectrometria de fluorescèn-
cia, s’ha realitzat amb la utilització d’un espectrofluoròmetre LS30 de Perkin El-
mer (Waltham, MA, USA). Una alíquota de l’extracte de cada mostra s’aspira 
directament amb la bomba peristàltica de l’aparell de forma que s’omple una cel·la 
on la solució s’excita amb llum monocromàtica de 425 nm, emetent llum amb una 
longitud d’ona menys energètica (510 nm). A partir d’un calibratge prèvia es rela-
ciona la intensitat de la llum emesa per la mostra amb la seva concentració de BSF.  

La recta de calibrat es va realitzar amb patrons preparats a partir del producte 
comercial, fins a una concentració màxima que oscil·lava entre 150 i 250 µg/l, 
depenent del lot de producte, ja que entre ells es van observar diferències en la 
intensitat de la fluorescència. Per tant, els extractes de les diferents mostres 
s’havien de diluir fins a poder treballar dins del rang de linealitat de l’aparell entre 
els límits de la recta de calibratge. 

 La utilització dels traçadors metàl·lics en assaigs de camp posteriors es justifi-
ca principalment per un estalvi de temps en la realització dels treballs de camp, ja 
que permet determinar la concentració de diferents metalls sense interferències en 
l’extracte d’una mateixa mostra. Un altre avantatge, no menys important, és el de 
reduir l’error experimental, pel fet de realitzar totes les aplicacions sobre la matei-
xa zona del cultiu, amb la conseqüència immediata d’augmentar la precisió de 
l’experiment.  

La detecció en laboratori de la concentració de metall en l’aigua de rentat de 
cada una de les mostres es va fer per espectroscòpia d’absorció atòmica. Aquesta 
tècnica consisteix a cremar una petita quantitat de la solució en una flama d’alt 
poder energètic i mesurar l’absorció d’una radiació d’una longitud d’ona determi-
nada per a cada metall. 

Respecte als colorants fluorescents, presenten l’inconvenient d’un límit de de-
tecció més elevat, que els fa menys indicats quan es tracta de mesurar quantitats 
petites de polvorització, com en el cas de la deriva. En efecte, en el cas de la BSF 
es podien determinar concentracions de fins 2 µg/l, mentre que en el cas dels me-
talls, encara que en la bibliografia els límits de detecció que es donen per a les 
tècniques d’absorció atòmica més sensibles són de fins a 0.5 µg/l (Skoog et al., 
2001) o 0.1 µg/l (Murray et al., 2000), en el present treball no superaven en la 
pràctica els 100 µg/l, a causa tant de la precisió de l’aparell disponible com de les 
característiques de les mostres.  

A efectes pràctics es van utilitzat quelats de Fe, Mn i Zn en formulacions co-
mercials (Sarcan® Fe, Mn i Zn de Exclusivas Sarabia SA, Lleida) per a la seva 
aplicació com adobs foliars, amb una concentració aproximada de metall del 15 % 
en pes. En el cas del Cu es va utilitzar Chelal® Cu (BMS Micro-Nutrients N.V. 
Bornem. Bèlgica) amb una riquesa del 7.6 % de metall.  
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3.3. Mesura de l’índex d’àrea foliar 

La metodologia emprada per la mesura de l’índex d’àrea foliar (LAI) dels con-
reus de fruiters i vinya on s’han realitzat els assaigs de camp ha consistit en defoli-
ar completament una zona de dimensions conegudes de la plantació i mesurar-ne la 
superfície de les fulles corresponents. Les fulles es recollien de forma separada 
d’acord amb les zones en les quals s’havia dividit la vegetació per a la mesura de 
les deposicions de producte.  

Per a la determinació de la superfície de les mostres en laboratori es van mesu-
rar una a una totes les fulles amb un planímetre (Delta T Devices Ltd, Cambridge, 
UK), equipat amb una cinta d’alimentació, que en facilita el procés de mesura. El 
funcionanemt d’aquest aparell es basa en la filmació, a través del camp visual 
d’una càmera, de les fulles quan van passant per la cinta d’alimentació. Aquesta 
imatge, un cop digitalitzada, és processada pel sistema informàtic d’anàlisi 
d’imatge del sistema. El programa permet d’obtenir l’àrea individual de cada una 
de les fulles i l’àrea total de tota la sèrie, prèvi calibratge, utilitzant un objecte de 
superfície coneguda. 

 La suma total de l’àrea de les fulles de cada una de les mostres va permetre 
calcular la seva contribució al LAI total de la plantació i, per tant, poder relacionar 
la distribució de la polvorització amb la distribució de la vegetació del cultiu. 

En el cas de la figura 3.1, el valor del LAI de cada una de les j*k zones en què 
s’ha dividit la capçada de l’arbre per a la determinació de les deposicions de pro-
ducte és:  

Lw

a

LAI

n

m
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i

∑
== 1  (3.1) 

on 
mf

a  és la superfície de cada una de les n fulles de la zona i de vegetació en m2, 

L és la longitud de fila que s’ha desfullat i w és la distància entre les files de la 
plantació, ambdós en m.  

Per tant el LAI total de la plantació s’obté com 

∑
=

=
jk

i

iLAILAI
1

 (3.2) 

La mateixa tècnica d’anàlisi d’imatge es va utilitzar també per a la mesura de la 
superfície foliar de les mostres de fulles de cada una de les mostres de vegetació en 
els diferents tractaments fitosanitaris. La mesura de l’àrea es va fer sempre un cop 
s’havia procedit al rentat de traçador que contenien. En aquest cas, es va utilitzar 
també un sistema d’anàlisi d’imatge d’Optomax (Hollis, NH, USA). 
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Figura 3.1. Divisió de la capçada de l’arbre en  j = 4 altures i k = 4 profunditats 

 

3.4. Calibratge dels equips de tractament per a la realització dels assaigs de 
camp 

Per a una correcta avaluació dels resultats de les aplicacions de fitosanitaris en 
els assaigs de camp, és convenient conèixer amb exactitud les condicions de treball 
dels equips utilitzats en les aplicacions. En la descripció de la metodologia utilit-
zada en cada cas es fa esment a les condicions d’aplicació en què es van realitzar 
cada un dels tractaments. 

En general, el calibratge de l’equip ha consistit en la mesura de la velocitat de 
treball del polvoritzador en condicions de camp ( sv , en m/s) i en la determinació 

del cabal proporcionat pel polvoritzador ( Lq , en l/s), usualment amb la mesura en 

laboratori en un banc d’assaig de broquets. Aquestes mesures són necessàries per a 
conèixer el volum d’aplicació, en l/ha, utilitzat en cada cas d’acord amb 
l’expressió: 

s

L
a

av

q
V

410
=  (3.3) 

essent a l’amplada del tractament en m. 
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A partit de aV  es pot calcular la dosi de traçador de cada aplicació, si es coneix 

la seva concentració en el líquid d’aplicació (C): 

CVd aa =  (3.4) 

pas previ per a la comparació dels resultats de deposició entre els diferents tracta-
ments, mitjançant la normalització dels resultats de deposició de producte, tal com 
s’explica en l’apartat 4.1. 

 

3.5. Mesura de les condicions meteorològiques 

Durant els assaigs d’aplicació de producte fitosanitari es van realitzar mesures 
meteorològiques de la velocitat i direcció del vent, així com de la temperatura i la 
humitat relativa de l’aire. Les mesures es van dur a terme a dins del mateix cultiu, 
o bé en la seva proximitat, de forma que es tingués una imatge clara de les condi-
cions ambientals en el moment de realitzar el tractament. En el cas del tractament a 
l’arròs, l’estació meteorològica es va col·locar a 2 m del terra a la vora mateix de 
la parcel·la on es feien les aplicacions per la mesura de la distribució de la polvo-
rització. 

Per a la realització pràctica de les mesures es disposava d’una estació meteoro-
lògica amb els corresponents sensors muntats en un màstil telescòpic pneumàtic 
QT12/HP (Clark Masts Teksam Ltd, Binstead, UK), amb el qual es podien elevar a 
l’altura necessària fins a un màxim de 10 m sobre el terra. 

En el cas dels assaigs per a comparar diferents condicions d’aplicació amb el 
túnel de polvorització, les mesures de la velocitat i la direcció del vent es van rea-
litzar amb un anemòmetre d’ultrasons (Gill Instruments Limited, Lymingtong, 
UK), com el de la figura 3.2,  les de temperatura amb un sensor de tipus Pt 100 i 
les d’humitat relativa amb un de capacitatiu. Les dades de la velocitat i direcció 
del vent es van enregistrar amb el sistema d’adquisició de dades del propi anemò-
metre (Solent). Es treballava de forma usual amb el mode meteorològic del sensor 
d’ultrasons que proporciona la velocitat del vent en el pla horitzontal i la seva di-
recció. 

En el cas dels assaigs amb broquets antideriva d’injecció d’aire, per a les dades 
de vent, es va utilitzar el sensor 05103 Wind Monitor (R.M. Young, Traverse City, 
MI, USA), que mesura la velocitat i la direcció del vent  gràcies al seu disseny que 
integra una hèlix muntada sobre un suport orientable (figura 3.2). Per altra banda, 
es va utilitzar el sensor combinat HMP45 C (Vaisala Inc, Vaanta, Finlàndia) equi-
pat amb un sensor de tipus Pt 100 per a la mesura temperatura i un altre capacitatiu 
per a la humitat relativa. Els sensors estaven connectats a un datalogger CR510 
(Campbell Scientific, Inc, Logan, UT, USA) i muntats en un màstil pneumàtic 
telescòpic, de forma que les dades de vent es mesuraven a 2 m per sobre del cultiu 
i les de temperatura i humitat a 1.5 m del terra. Com en el cas de l’anemòmetre 



Mesura de les condicions meteorològiques 

 

39 

 

d’ultrasons, per a la mesura de la direcció del vent es va orientar l’anemòmetre 
respecte a la direcció del tractament. Les dades de vent es mesuraven cada 1 s i les 
de temperatura i humitat relativa cada 5 s, d’acord amb el programa de control del 
datalogger, encara que el registre en la memòria de l’equip es realitzava cada 5 s i, 
per tant, les dades finals de velocitat i direcció del vent equivalien a la mitjana de 5 
mesures. 

Per a l’obtenció de les dades mitjanes durant l’interval de la realització de cada 
un dels tractaments, es va anotar l’hora d’inici i d’acabament de cada un d’ells 
enregistrada pel mateix rellotge del datalogger, de forma que es poguessin recupe-
rar només els registres de les dades que interessaven, descartant-ne les altres. 

 

Figura 3.2. Estació meteorològica equipada amb un anemòmetre d’ultrasons (esquerra) o 
amb un sensor de velocitat i direcció del vent, muntada sobre un màstil telescòpic. Es pot 
observar també la cúpula on estan ubicats els sensors de temperatura i humitat relativa. 

 

Les dades mitjanes de temperatura, humitat relativa i velocitat del vent es van 
obtenir amb les mitjanes aritmètiques de les dades registrades cada 5 s. En canvi, 
la direcció mitjana del vent es va calcular de la següent manera:  
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on iΦ  és la direcció del vent registrada pel datalogger i n és el nombre de regis-

tres. 

 

3.6. Seqüència de realització dels assaigs de camp   

A continuació es descriu, a mode de guió, la seqüència de passos que s’han seguit 
per a la realització dels assaigs de camp: 

a) Preparació del material de l’assaig en el laboratori, tant per a la recollida 
de les mostres de les fulles com per a la col·locació dels col·lectors artifi-
cials. 

b) Identificació de la zona de l’assaig en la parcel·la experimental, amb el 
marcat de la zona de cultiu per a les diferents repeticions. 

c) Col·locació dels col·lectors artificials per a les mesures de les pèrdues al 
terra i per deriva. 

d) Preparació del polvoritzador per a l’aplicació, incorporant el líquid de pol-
vorització amb el traçador corresponent.  

e) Presa de mostres del líquid de polvorització a la sortida dels broquets 
abans de començar l’aplicació. Aquesta operació es repetirà immediata-
ment després de la finalització de l’aplicació, per tal de poder mesurar la 
concentració de traçador en el líquid de polvorització. 

f) Presa de mostres en blanc de les fulles del cultiu abans del tractament, per 
a la mesura de la lectura de fons. 

g) Realització de les aplicacions en les condicions de treball escollides. Com-
provació de la velocitat de treball durant els tractaments. 

h) Registre de les condicions meteorològiques durant el temps que es tarda a 
realitzar l’aplicació. 

i) Recollida de les mostres un cop finalitzat el tractament.  

j) Recollida de totes les fulles d’una o més zones del cultiu per a la determi-
nació del LAI. 

k) Rentat del traçador en el laboratori i determinació de la seva concentració 
amb les tècniques analítiques corresponents. 
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l) Determinació de l’àrea foliar de les mostres de fulles utilitzades per a la 
mesura de la deposició de producte. 

m) Mesura de l’àrea foliar per a la determinació del LAI del cultiu.
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4. Avaluació dels valors de deposició de la polvorització en 
els assaigs de camp 

 

 

 La realització pràctica dels assaigs de camp per a la mesura de la distribució de 
la polvorització ha de permetre obtenir una imatge acurada i completa d’on s’ha 
dipositat el producte fitosanitari. Per tant, cal fer un disseny experimental que mos-
tri la quantitat i la qualitat de la distribució del producte sobre el cultiu i la impor-
tància de les pèrdues al terra i per deriva. 

Això suposa que l’esmentat disseny està condicionat per aspectes com la mesu-
ra de la deposició en diferents zones de la vegetació o en punts concrets al terra per 
tota la passada de la màquina.  

Però per altra banda, és necessari poder avaluar els resultats per obtenir la seva 
significació estadística. Per tant, el plantejament estadístic ha de ser un compromís 
entre els aspectes pràctics de la realització de l’assaig i les necessitats de replicació 
dels resultats per tal que se’n pugui avaluar la significació. 

 

4.1. Normalització dels valors de deposició dels assaigs de camp 

Un pas previ a la comparació dels resultats obtinguts entre els diferents tracta-
ments és la seva normalització tenint en compte la dosi de traçador utilitzada en 
cada cas, amb la següent expressió per a cada valor de deposició en µg/cm2: 

a

n
n

Ad

cVd
D =  (4.1) 

on c  és la concentració resultant de traçador en el líquid de rentat de la mostra 
en µg/l, V és el volum d’aigua utilitzat en l’extracció en l, nd  és la dosi de traça-

dor en g/ha, respecte a la qual es normalitzen els resultats, A  és la superfície del 
col·lector en cm2 i ad  és la dosi real de traçador aplicada en cada tractament, tam-

bé en g/ha, d’acord amb l’expressió 3.4.  
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4.2. Deposició de producte a la vegetació 

Al marge del desenvolupament del model matemàtic per a l’anàlisi de la vari-
ància, que s’explica més endavant, un primer pas en l’estudi dels resultats obtin-
guts consisteix a calcular alguns estadístics com la mitjana o la desviació estàndard 
dels valors de deposició obtinguts que donen una primera visió global de les dife-
rències entre els tractaments. 

En aquest apartat mereix una menció especial la utilització del coeficient de va-
riació, d’acord amb l’expressió:  

mD

s
CV

′

=  (4.2) 

on s és la desviació estàndard de la mostra de la població:  
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n

DD
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mn  (4.3) 

i mD ′  és la deposició mitjana de la mostra. 

Aquest índex adimensional indica, d’una forma clara i senzilla, la uniformitat 
de distribució de producte en la vegetació del cultiu. Per tant, s’utilitza de forma 
recurrent per avaluar els resultats en treballs experimentals d’avaluació de tècni-
ques de polvorització, tenint en compte que la uniformitat és, juntament amb el 
valor de les deposicions de producte, un dels components principals de l’eficiència 
de les aplicacions de fitosanitaris. 

Un altre dels índex adimensionals que també s’utilitzen en l’avaluació dels re-
sultats de les aplicacions és l’índex de penetració, que relaciona la deposició mesu-
rada en la part interior del cultiu, respecte a la de la part exterior. Aquest índex es 
pot utilitzar com una variable més en l’avaluació dels resultats dels assaigs. Té 
l’avantatge que és independent de possibles pertorbacions en el procés de captació 
de la polvorització per part dels òrgans vegetals o els col·lectors, produïdes tant 
per les condicions del flux atmosfèric com per les mateixes característiques de la 
polvorització. 

 

4.2.1. Avaluació de la penetració del producte dins de la vegetació i la distri-
bució en altura, a partir d’un model exponencial per a la deposició de la pol-
vorització dins de la vegetació 

A partir de les dades de deposició del producte en un tractament que només 
s’ha fet per un costat, com és el cas d’alguns experiments d’aquest treball, i en els 
que la capçada s’ha dividit en un nombre elevat de zones (p.e. cubs de 0.5 m 
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d’aresta), es pot plantejar el següent model, basat en el treball de Walklate1et al. 
(1996b) per un tractament realitzat en els dos costats, que relaciona la deposició de 
producte amb la posició corresponent dins de la vegetació,  

[ ]))(exp()exp(0 xWbbxDDx −−+−=  (4.4) 

on Dx és el valor de la deposició de polvorització en µg/cm
2, x és la distància dins 

de la capçada i W és l’amplada total de la vegetació, en m. 

A partir de (4.4) es poden obtenir els següents paràmetres, tant per un determi-
nat nivell dins de la vegetació, com per a tota la capçada de l’arbre 
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on Dm indica la deposició mitjana de polvorització a la vegetació, Dx=0 la deposició 
de la polvorització a l’exterior de la vegetació i Dx=W/2 la deposició en el punt cen-
tral, tots expressats en massa de traçador per unitat de superfície vegetal. Per tant, 
R1 és pot interpretar com un índex per avaluar la penetració de la polvorització 
dins de la capçada de l’arbre, de forma que com més alt és el seu valor, més dolen-
ta es pot considerar la penetració de producte aconseguida amb el tractament. 

Per altra banda, per tal d’analitzar la distribució de la polvorització en altura, es 
van considerar tres nivells de vegetació per a cada assaig: superior, central i inferi-
or, de forma que cada un d’aquests nivells era, al seu torn, la mitjana de 3 dels 
nivells de 0.5 m que es van delimitar a l’hora de prendre mostres de la vegetació en 
els assaigs de camp. Tot seguit, l’equació (4.5) es va aplicar a cada un dels nivells i 
es va determinar el següent índex per tal d’avaluar la uniformitat de distribució de 
la polvorització en altura:  

m

mMinmMax

D

DD
R

−
=2

 (4.7) 

                                                      
1 De fet, el model proposat pels autors estableix una relació entre una propietat del flux d’aire (p.e. la 
velocitat) a l’entrada de la vegetació (S0) i en un punt situat a una distància x en el seu interior. 
L’expressió d’aquest model, resultant de resoldre les equacions de conservació de la quantitat de 
moviment i de l’energia cinètica en les condicions d’un flux de polvorització dins de la capçada d’un 
arbre, és S(x,0) ≈ S0 exp(-xb). D’acord amb el model, b és una constant que depèn de l’amplada del 
flux, de la velocitat del polvoritzador i de la densitat foliar. Per analogia, es considera en aquest tre-
ball que la deposició de producte dins de la vegetació en un tractament fitosanitari s’ajusta a un mo-
del similar. 
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on DmMax és el valor màxim de Dm per als tres nivells de la vegetació, DmMin és el 
mínim i mD  és el valor mig. 

 

4.3. Model matemàtic per a l’anàlisi de la variància dels valors de deposició a 
la vegetació 

De forma general, tots els assaigs s’han fet d’acord amb un disseny en tres re-
peticions. Cada repetició és un arbre o una zona del cultiu dins de l’àrea tractada 
durant l’assaig, amb la separació suficient entre elles per tal que no hi hagi interfe-
rències durant el tractament, però, a la vegada, situades de forma que aquest es 
pugui realitzar amb facilitat. En el model estadístic, aquesta part del cultiu delimi-
tada per la recollida de mostres es considera com un bloc, ja que d’aquesta manera 
es pot avaluar si existeixen diferències significatives entre elles. Aquesta significa-
ció estadística, en cas de produir-se, demostra que hi ha diferències en l’estructura 
geomètrica del cultiu entre diferents zones de la parcel·la experimental i aquest 
plantejament permet quantificar-les i sostreure aquesta variabilitat de l’error gene-
ral del model per tal de fer-lo més precís. 

La divisió de la vegetació en zones definides per paràmetres com l’alçària, la 
profunditat, el costat de l’arbre i d’altres s’interpreta en el model com una estruc-
tura factorial. Alguns autors (Palacios, 1993) han considerat les diferents zones de 
la vegetació com a factors jerarquitzats a l’arbre d’on es prenen les mostres. Aquí 
es considera més correcte interpretar-los com factors creuats entre ells, pel fet que 
es defineixen sempre de la mateixa manera (per exemple, el primer nivell de la 
capçada és la zona de la vegetació que es troba sempre entre 0 i 1 m d’altura). Tal 
com afirma Montgomery (1991), només s’ha de considerar que un factor B està 
jerarquitzat a un altre A, quan els nivells de B, corresponents a un mateix nivell de 
A, són similars però no tenen relació amb els mateixos nivells de B corresponents 
a un altre nivell de A. 

D’aquesta manera, el resultat de creuar-los entre ells defineix les diferents zo-
nes de la capçada dels cultius i, a la vegada, es consideren creuats amb els factors 
que defineixen les condicions de l’aplicació (per exemple, tipus de polvoritzador o 
de broquet). Això últim permet d’avaluar aspectes com l’efecte de les condicions 
d’aplicació sobre la distribució del producte en altura o en profunditat, en definiti-
va, sobre la seva uniformitat de distribució en el cultiu. 

Dins de cada una de les zones definides de la vegetació es recullen diferents 
mostres d’òrgans vegetatius del cultiu, bàsicament formades per fulles, encara que 
en la vinya, en alguns casos, s’ha mostrejat també el raïm. El nombre de mostres és 
variable en funció de cada assaig i la seva distribució és aleatòria. Per tant, per bé 
que són similars, la seva posició no és la mateixa d’una zona de vegetació a l’altra 
i, tal com s’ha comentat abans, ara sí, es consideren com un factor jerarquitzat a la 
zona a la qual pertanyen. 
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La majoria dels factors que intervenen en la mesura de la distribució de la pol-
vorització a la vegetació es consideren fixos, ja que els seus nivells estan perfec-
tament definits. Són un exemple de factors fixos els models de broquets de 
polvorització l’eficiència dels quals es pretén comparar, o bé les diferents altures 
de vegetació que s’han definit dins un cultiu.  

En canvi, les diferents mostres de fulles o de raïm que s’agafen de cada una de 
les zones definides en la vegetació es consideren com un factor variable, car aques-
tes no són més que una de les moltes possibilitats que es poden obtenir de tota la 
població de fulles de cada zona. 

 

4.3.1. Descripció matemàtica del model 

Es considera l’arbre de la figura 3.1, com un dels blocs d’un assaig de compa-
ració entre models de polvoritzadors. La seva capçada s’ha dividit en diferents 
altures i profunditats. De cada una de les zones així definides es recullen diferents 
mostres de fulles. El model lineal corresponent per a cada un dels valors de depo-
sició  és: 
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on µ  és la mitjana global, iβ és l’efecte del bloc i, jτ és l’efecte del polvoritzador 

j, kα és l’efecte de l’altura k, lγ és el de la profunditat l, ( ) jkτα  és l’efecte de la 

interacció del polvoritzador j amb l’altura k, ( ) jlτγ  és el de la interacció entre el 

polvoritzador j i la profunditat l, ( )klαγ  és l’efecte de la interacció entre l’altura k 

amb la profunditat l, ( ) jklταγ  és el de la interacció entre el polvoritzador j, l’altura 

k i la profunditat l, ( )klmυ  és l’efecte de la mostra de fulles m dins de l’altura k i la 

profunditat l i ijklmε  és el terme corresponent a l’error experimental de la determi-

nació.  

Tal com s’ha comentat abans, les interaccions amb més interès per a la interpre-
tació dels resultats són les que relacionen els diferents models de polvoritzadors 
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amb les alçàries i profunditats de la capçada de l’arbre. En canvi, les interaccions 
entre aquests dos factors i la interacció triple d’aquests amb els models de polvo-
ritzadors, per bé que formalment es consideren en el model són més difícils 
d’interpretar i no tenen gaire interès pel que fa a l’avaluació dels resultats. 

Un cop definit el model, i per a comprovar que es compleixen els supòsits que 
el permeten resoldre (errors independents entre els diferents tractaments i distribu-
ïts amb una variància comuna), s’han calculat els residus de cada una de les obser-
vacions, d’acord amb l’expressió:  

ijklmijklmijklm DD ′−′= ˆε  (4.9) 

on ijklmD′  és el valor experimental de deposició i ijklmD′ˆ és el corresponent valor 

estimat d’acord amb el model (4.8). 

L’estudi de la normalitat de la distribució dels residus així obtinguts i la seva 
representació en un gràfic de probabilitat normal o en relació als valors estimats de 
cada observació, permet avaluar el compliment dels supòsits de l’anàlisi de la vari-
ància. En el cas que s’ha cregut convenient, es realitza una transformació prèvia de 
les dades. En aquest cas, i a causa de les característiques de les dades experimen-

tals, es considera que la transformació més adequada és 1+′=′ DDt , donat que, 

en general, les variàncies es poden considerar proporcionals a les mitjanes i hi ha 
molts valors petits compresos entre 0 i 1. 

 

4.3.2. Separació de mitjanes 

En el cas que la interacció entre diferents factors d’un assaig sigui significativa, 
la separació de mitjanes entre els diferents tractaments s’ha de fer tenint en compte 
el significat d’aquesta interacció.  

Per a la separació de les mitjanes de la interacció entre diferents factors (p.e. ti-
pus de polvoritzador i alçària de la vegetació), s’ha utilitzat la instrucció lsme-
ans/pdiff de SAS 9.1®, que permet comparar, dos a dos, les mitjanes resultants de la 
interacció de cada un dels nivells dels factors que es consideren. Els resultats 
d’aquesta comparació de parells de mitjanes s’ha introduït com informació com-
plementària a algunes taules de dades i gràfics de l’apartat de resultats de cada un 
dels assaigs. 

En cas de no trobar-se interaccions significatives entre els diferents factors d’un 
experiment o, de totes maneres, en cas de considerar-se interessant per a 
l’avaluació dels resultats finals dels assaig, es presenta també una separació de 
mitjanes entre els resultats de cada un dels tractaments (p.e. tipus de broquets o de 
polvoritzador).   
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Per facilitar una interpretació el més general possible de les diferències de les 
mitjanes dels tractament dins de cada experiment, es proporciona l’error típic de la 
diferència entre dues mitjanes (ETD): 

n

s
ETD

22
=  (4.10) 

on s2 és el quadrat mig de l’error, que s’obté en el procés de l’anàlisi de la variàn-
cia, i n és el nombre de mostres que intervenen en el càlcul de cada mitjana.  

En aquest treball, però, s’esdevé que, en moltes ocasions, el nombre de mostres 
que intervenen en el càlcul de les mitjanes que es volen comparar dins de cada 
experiment no és el mateix. Això pot ser degut o bé al fet que s’hagin perdut du-
rant el seu procés, tant en el camp com en el laboratori, o bé al fet que inicialment 
ja no s’hagin recollit, com per exemple en el cas que una zona de la vegetació no 
estigui present en un arbre determinat. En aquest cas, d’acord amb Snedecor i 
Cochran (1957) l’expressió 4.10 adopta la forma1:  









+=

ki nn
sETD

112  (4.11) 

on ni i nk són el nombre de mostres corresponents a cada mitjana. 

De totes maneres, per tal de facilitar la interpretació dels resultats, s’ha realitzat 
una prova de separació de mitjanes amb el programa SAS 9.1®, d’acord amb el 
procediment conegut com a prova Tukey o també de Tukey-Kramer, ja que a a-
quest últim investigador (Kramer, 1956) se li atribueix la seva extensió al cas co-
mentat abans, on intervenen diferent nombre de mostres en el càlcul de cada 
mitjana, encara que possiblement el mateix Tukey ja ho havia proposat (Dunnett, 
1980).  

La raó de l’elecció d’aquest mètode de separació de mitjanes es deu al fet que 
es tracta d’una prova amb un nivell de conservadurisme intermedi entre les que hi 
ha disponibles a SAS 9.1®, per a proves de separació de mitjanes a posteriori amb 
una estimació de l’error basada en tot l’experiment. L’avaluació d’aquesta metodo-
logia realitzada per diferents autors (Dunnett, 1980 i Hayter 1984 i 1989) ha donat 
resultats positius, tant pel que fa a la demostració teòrica dels seus principis, com a 

                                                      
1 Si es considera la mitjana harmònica d’ni i nk ( ( )ki nnH 112 += ), l’expressió 4.11 adopta la forma 

HsETD 22= . En aquest cas, H equival a n de l’expressió 4.10 
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la seva aplicació pràctica a diferents situacions, en comparació amb altres proves 
similars. 

 

4.4. Pèrdues de producte al terra 

En la figura 4.1 es presenta la distribució de col·lectors al terra en una repetició 
(bloc) per a la mesura de les pèrdues de producte en un tractament fitosanitari. Els 
col·lectors se situen en posicions determinades de forma transversal a la passada 
del polvoritzador. En el model lineal per a l’anàlisi de les dades experimentals, 
cada una d’aquestes posicions es considera un factor que està creuat amb cada una 
de les condicions d’aplicació. La significació de les interaccions entre aquests dos 
factors permet avaluar diferències de pèrdues de producte entre, per exemple, sota 
mateix dels arbres i el mig dels carrers de la plantació. En cas de recollir-se més 
d’una mostra en cada una de les posicions, aquest factor es considera jerarquitzat 
respecte a la posició transversal. 

L’expressió matemàtica del model per al mateix assaig de comparació entre 
models de polvorització, que s’ha considerat en les deposicions a la vegetació, és: 

( ) ( ) ijkljkljkkjiijklD ευτϕϕτβµ ++++++=′′  (4.12) 

on µ  és la mitjana global, iβ  és l’efecte del bloc i, jτ és l’efecte del polvoritzador 

j, kϕ  és l’efecte de la posició k, ( ) jkτϕ  és l’efecte de la interacció del polvoritza-

dor j amb la posició k, ( )klυ  és l’efecte de la mostra l dins de la posició k i ijklε  és 

el terme corresponent a l’error experimental de la determinació.  

Per a  la comprovació dels supòsits de l’anàlisi de la variància i per a transfor-
mar les dades experimentals, quan sigui necessari, se segueix el mateix procedi-
ment que en el cas de les deposicions a la vegetació. Aquesta anàlisi de dades de 
deposició de producte al terra es pot fer extensiva a la mesura de la deposició de la 
deriva al terra realitzada d’acord amb el que estableix la norma ISO 22866:2005. 
La separació de mitjanes s’ha realitzat també amb el mateix criteri que l’utilitzat 
en el cas de les deposicions a la vegetació. 
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Figura 4.1. Distribució dels col·lectors al terra per a la mesura de les pèrdues de producte 

 

4.5. Pèrdues de producte per l’aire. Deriva 

Per tal d’analitzar els resultats de la mesura de la deriva a l’aire s’ha optat per 
un estudi dels resultats de deposició seguint dues vies que es complementen. 

Un primer pas es basa en la representació dels resultats en forma d’histograma, 
mostrant la quantitat de flux de polvorització que s’ha mesurat en cada un dels 
nivells en els quals s’ha dividit la línia vertical de col·lectors. Els valors de deriva 
en cada altura es poden expressar, un cop normalitzats en relació a la dosi de tra-
çador utilitzada en cada tractament, d’acord amb l’expressió 4.1, com a valors 
absoluts de deposició o com a valors relatius respecte al total aplicat per la màqui-
na. La suma dels valors de deriva de tots els nivells proporciona el valor total de 
deriva de producte per l’aire del tractament en qüestió. 

Per avaluar les diferències significatives entre els valors globals de deriva ob-
tinguts entre els diferents tractaments (p.e. diferents models de polvoritzadors), 
s’ha definit el següent model lineal simplificat per a cada un dels valors de deposi-
ció mesurats: 

ijkjiijkD ετβµ +++=′′′  (4.13) 
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on µ  és la mitjana global, iβ és l’efecte del bloc i, jτ és l’efecte del polvoritzador 

j i ijkε és el terme corresponent a l’error experimental de la determinació. S’ha 

preferit utilitzar aquest model simplificat abans que plantejar el model complert, 
que inclouria les diferents altures a les quals s’han mostrejat els col·lectors de de-
riva o bé les diferents mostres de col·lectors que en alguns casos s’han agafat de 
cada altura. La raó per aquesta elecció es basa en la dificultat d’interpretar la inter-
acció entre cada mètode de polvorització i les diferents altures de les mostres zh . 

La forma utilitzada per analitzar la distribució vertical de la deriva en cada cas es 
presenta a continuació. 
Per avaluar la distribució vertical del flux de deriva mesurat en línies de 

col·lectors s’ha calculat la variància de la dispersió vertical, en m2, en relació a un 
punt de simetria imaginari situat en el pla del sòl, d’acord amb la metodologia 
presentada per Walklate et al. (1996a). 
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=
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22 )(σ  (4.14) 

on zh  és l’altura central del nivell z de l’histograma de valors relatius de deriva zf  

(relació entre la quantitat recollida i l’aplicada), calculats d’acord amb: 
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′′′
=  (4.15) 

on D′′′  és la deposició de traçador en la superfície dels col·lectors en g/m2, sv  és la 

velocitat de treball del polvoritzador en m/s, th  és l’altura total de mesura de la 

deriva en m (p.e. 5 m a la vinya o 10 m als fruiters), C  és la concentració de tra-
çador en el líquid d’aplicació en g/l i Lq  és el cabal de líquid del polvoritzador en 

l/s.  

El càlcul també es pot fer a partir dels valors de deposició normalitzats nD′′′  en 

µg/cm2 calculats d’acord amb (4.1). Tenint compte que 410−= saL avVq  i que 

CVd aa = , resulta l’expressió: 
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on aV  és el volum d’aplicació en l/ha i a  és l’amplada del tractament en m. 
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Aquest índex és una forma d’analitzar el perfil de distribució vertical de la de-
riva. Una mateixa quantitat de pèrdues per deriva a l’aire es pot distribuir de forma 
diferent en altura i, per tant, el risc de contaminació pot ser diferent. Així, per 
exemple, el risc serà més alt si els valors màxims de la distribució en altura es 

troben més amunt i per tant el valor de 2σ  és més elevat. 

En el cas d’utilitzar un polvoritzador hidropneumàtic, aquest índex de la disper-
sió del flux de deriva es pot relacionar amb algunes condicions de l’aplicació 
d’acord amb l’expressió: 

q

A

p

s Qavaa 321
2 ++=σ  (4.17) 

on sv  és la velocitat de treball del polvoritzador  en m/s, AQ  és el cabal d’aire del 

ventilador en m3/s i a1, a2 i a3 són constants que depenen del disseny del polvorit-
zador. D’acord amb models basats en la dinàmica de fluids i en la teoria de la dis-
persió turbulenta, es pot suggerir que 1−=p  i que 1=q . Per tant, el risc de 

deriva serà superior per a cabals d’aire més grans i inferior per a velocitats de tre-
ball més altes. 

La utilització de sistemes antideriva, com poden ser els túnels de polvorització 
o bé els broquets antideriva, farà variar aquesta relació, concretament en els valors 
dels coeficients de l’expressió 4.17. 
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5. Influència de la velocitat de treball i del cabal d’aire en   
l’eficiència de les aplicacions de fitosanitaris 

 

 

5.1. Objectius 

Tal com s’ha comentat en altres apartats d’aquest treball, la millora de 
l’eficiència en les aplicacions de fitosanitaris en les plantacions de fruiters es pot 
assolir tant amb la modificació del disseny dels polvoritzadors com de les condici-
ons d’aplicació. Mentre que la primera opció és a més llarg termini, la segona és 
una eina que es pot utilitzar de forma immediata en els equips actuals. Entre els 
paràmetres de la regulació que tenen una influència directa en l’eficiència del trac-
tament, la velocitat de treball i el cabal d’aire del polvoritzador provoquen variaci-
ons tant en la quantitat de pèrdues de polvorització per deriva com en la quantitat i 
distribució de la polvorització dipositada sobre la vegetació. La influència 
d’aquests paràmetres ha estat estudiada per Planas et al. (1990) en condicions de 
cultiu similars a les d’aquest treball, o bé per Walklate et al. (1996a) amb la utilit-
zació d’una metodologia similar, però amb unes condicions de plantació bastant 
diferents a les mediterrànies. En el cas del present treball, els objectius que es 
plantegen són: 

• Mesurar l’efecte combinat del cabal d’aire proporcionat pel polvoritza-
dor i de la velocitat de treball en l’eficiència de la distribució de la polvo-
rització en una plantació de pomeres formada en palmeta. 

• Posar un especial énfasi en l’efecte del canvi d’aquestes condicions de 
treball sobre la disminució del risc de contaminació dels tractaments fito-
sanitaris en plantacions de fruiters. 

 

5.2. Metodologia 

Els assaigs de camp es van realitzar en una plantació de pomeres (cv. Granny 
Smith) de 10 anys d’edat formada en palmeta (figura 5.1), de 1995 a 1997. La dis-
tància entre files era de 4 m i la separació entre arbres d’1 m. Els arbres estaven 
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formats sobre el peu MM 106 i la seva altura mitjana era de 4.5 m. Tots els assaigs 
es van dur a terme en l’estadi de màxim desenvolupament vegetatiu amb un índex 
d’àrea foliar (LAI) d’entre 4 i 5. 

En total es van avaluar dos cabals d’aire i dues velocitats de treball diferents en 
4 assaigs de camp duts a terme amb un polvoritzador hidropneumàtic amb deflec-
tors verticals ILEMO HARDI SV® 710/1000 (ILEMO HARDI S.A.U, Lleida) 
(figura 5.2). El primer dels assaigs es va dur a terme en unes condicions que es 
poden considerar freqüents en la zona, amb un cabal d’aire de 8 m3/s i una veloci-
tat de treball d’1 m/s. En cada una de les altres aplicacions es va disminuir el cabal 
d’aire proporcionat pel ventilador (assaig 2), es va incrementar la velocitat de tre-
ball (assaig 3) o es van variar els dos paràmetres (assaig 4). En tots els casos, però, 
el volum d’aplicació es va mantenir al voltant dels 700 l/ha, seleccionant la combi-
nació de broquets i pressió de treball més adequada per aconseguir-ho. En la taula 
5.1 es pot observar informació detallada sobre les condicions de treball en tots i 
cada un dels assaigs de camp. La velocitat de treball es va determinar amb mesures 
en la mateixa parcel·la durant la realització dels assaigs. Per a la determinació del 
cabal d’aire al laboratori es van utilitzar anemòmetres d’ultrasons situats a la sorti-
da de la màquina, tal com s’indica en la figura 5.2. 

 

Figura 5.1. Localització de la parcel·la experimental en la finca de Vallfonda al terme muni-
cipal de Lleida (font: Institut Cartogràfic de Catalunya)

Parcel·la experimental 
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Figura 5.2. Polvoritzador hidropneumàtic amb deflectors verticals durant el tractament en la 
plantació de pomeres (a) i mesura del flux d’aire amb un anemòmetre d’ultrasons (b) amb 
un esquema de la velocitat i direcció mitjana del flux d’aire (c) en diferents punts de la 

sortida del polvoritzador (a sota s’indiquen els valors del cabal d’aire i de la velocitat mitja-
na) 

 

Taula 5.1. Principals condicions de treball en els assaigs de camp 

Assaig 1 2 3 4 
Velocitat de treball (m/s) 1.0 1.0 1.7 1.7 
Cabal d’aire (m3/s) 8.2 4.5 8.2 4.5 

Volum d’aplicació (l/ha) 700 670 730 730 
Índex d’àrea foliar (LAI) 4.07 5.18  5.02 

 

a 

b c
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Figura 5.3. Esquema en alçat (a la part superior) i en planta de l’estratègia per al mostreig 
de les deposicions a la vegetació, les pèrdues de producte al terra i la deriva en els assaigs 

de camp de distribució de la polvorització 

Per a cada assaig, es va fer una passada de 80 m amb el polvoritzador i les de-
posicions de producte es van mesurar en un costat a sotavent de la passada del 
polvoritzador en les següents posicions: en les fulles de la capçada dels arbres 
tractats per a avaluar les deposicions a la vegetació, a 4 m de la passada del polvo-
ritzador i, per tant, darrera de la fila tractada, per tal de mesurar les pèrdues per 
deriva fins a 10 m d’altura, i al terra des del centre de la passada del polvoritzador 
fins al punt de mesura de la deriva (figura 5.3). 

Durant el temps que va durar l’aplicació en cada un dels assaigs de camp, es 
van mesurar els paràmetres meteorològics habituals en aquests casos. Per una part 
la velocitat i la direcció del vent es van registrar dins de la mateixa plantació a 10 
m d’altura amb un anemòmetre d’ultrasons. La temperatura i la humitat relativa 

                                                   

4.5 m 

4 m 

10 m 

Màstil de deriva 

Passada del polvoritzador 

Netejadors de pipes 

Zona de mostreig de la vegetació 
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també es van mesurar amb dos sensors de tipus Pt-100 i capacitatiu, respectiva-
ment, col·locats a la mateixa altura. Els valors mitjans de les condicions meteoro-
lògiques per a tot el conjunt dels assaigs es pot consultar en la taula 5.2. 

 

Taula 5.2. Condicions meteorològiques mitjanes durant la realització dels assaigs de camp 

Assaig 1 2 3 4 
Velocitat del vent (m/s) 1.9 3.1 5.4 1.8 
Direcció del vent(1) (º) 100 60 59 66 
Temperatura (ºC) 16.1 16.0 19.5 22.3 
Humitat relativa (%) 61 66 50 87 

(1)
Relativa a la direcció de desplaçament del polvoritzador 

 

Per tal de mesurar les deposicions de producte a la vegetació, es va dividir una 
longitud de 2.5 m de la fila dels arbres tractats en zones de forma cúbica de 0.5 m 
d’aresta. A nivell pràctic, això es va realitzar amb l’ajuda d’una estructura constru-
ïda a base de material per a fer bastides (figura 5.4), amb la qual es van delimitar 
els límits exteriors de tota la zona de mostreig. Posteriorment, es van passar uns 
fils des de la seva base fins a la part superior, de forma que delimitessin, en plans 
longitudinals i transversals, les zones cúbiques de mostreig de la vegetació. Els 
límits en altura de cada una de les zones es van marcar amb unes etiquetes situades 
sobre cada un dels fils verticals, on hi figurava la identificació de cada cub. Per a 
identificar la posició dels cubs es va utilitzar un sistema de 3 coordenades (x,y,z), 
on el primer valor indicava el pla longitudinal seguint la fila de la plantació (x = 1 
corresponia al punt d’inici del tractament). El segon valor corresponia a la situació 
en profunditat, essent y = 1 el pla més pròxim a la passada del polvoritzador. Fi-
nalment, la tercera coordenada indicava la posició en altura de la zona de mostreig, 
amb z =1 per al pla horitzontal més proper al terra. Donat que els arbres tenien una 
alçària de 4.5 m i una amplada màxima de 2.5 m, es van definir un total de 225 
zones de vegetació, tal com s’indica en la figura 5.3. De cada una d’aquestes zones 
es va recollir una mostra de 5 fulles, que es va col·locar en una bossa de plàstic i es 
va preservar de la llum solar durant el seu transport al laboratori. 

 Per tal de mesurar la deriva, es van aixecar 4 línies verticals de netejadors de 
pipes, fins a una altura de 10 m, unint els netejapipes els uns amb els altres. La 
separació entre les dues línies era 1.5 m i se sostenien amb l’ajuda de màstils 
d’alumini, però tenint en compte de deixar una distància de 0.5 m, com a mínim, 
entre els màstils i els col·lectors, per tal d’evitar distorsions en el flux de polvorit-
zació que poguessin afectar les mesures de deriva. El mostreig de les línies de ne-
tejadors de pipes es va fer de forma separada en nivells de 50 cm, recollint tots els 
netejapipes en una bossa de plàstic, un cop s’havien descartat les unions entre les 
diferents unitats que conformaven la línia. 
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Figura 5.4. Estructura per a la delimitació de les zones de la vegetació per tal de mesurar-hi 
les deposicions de polvorització. En el seu interior, es poden observar els fils per a delimitar 

el cubs de vegetació i, a l’exterior, les línies verticals de netejadors de pipes 

Les pèrdues al terra també es van determinar amb la utilització de 5 línies con-
tínues de netejadors de pipes col·locades prop del terra, des del centre de la passa-
da del polvoritzador fins al punt de mesura de la deriva (figura 5.3). El seu 
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mostreig es va realitzar de la mateixa manera que els netejadors de pipes per a la 
mesura de la deriva. 

De la mateixa forma que les mostres de fulles, les bosses de plàstic amb els ne-
tejadors de pipes es van mantenir en la foscor per evitar la degradació del colorant, 
fins que es van analitzar en el laboratori. L’aplicació es va realitzar amb la utilitza-
ció del traçador fluorescent sulfoflavina brillant (BSF) a una concentració de 0.8 
g/l en el líquid de polvorització.  

La metodologia descrita es va seguir de forma general en tots els assaigs, enca-
ra que en l’assaig 1 les mesures de la deriva i les pèrdues al terra es van fer 
col·locant els netejadors de pipes horitzontalment en el centre de cada zona de 
mostreig. Es considera, però, que els resultats d’aquest assaig es poden comparar 
amb els dels altres. 

Finalment, per tal de poder mesurar l’àrea foliar de la zona en què es van realit-
zar els assaigs, totes les fulles de cada una de les zones cúbiques de la vegetació es 
van recollir separadament i es va mesurar la seva superfície amb un mètode plani-
mètric dut a terme amb un equip d’anàlisi d’imatge. Les mesures es van realitzar 
de forma directa, calculant la superfície de cada una de les fulles i, a partir d’aquí, 
determinant el LAI corresponent, els resultats del qual es presenten en la taula 5.1. 
Per altra banda, en la figura 5.5 es presenta la distribució en altura de l’àrea foliar 
en la zona del cultiu utilitzada per als assaigs 1, 2 i 4. 

 

 

Figura 5.5. D’esquerra a dreta, distribució en altura de l’àrea foliar en cm2 per als assaigs 1, 
2 i 4 
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5.3. Resultats i discussió 

Els resultats de la deposició de producte, en forma de quantitat de BSF per uni-
tat de superfície, es van normalitzar per tal de poder comparar els resultats entre 
els diferents assaigs, d’acord amb l’expressió 4.1. 

Els histogrames de la figura 5.6 indiquen la distribució en altura de la polvorit-
zació en la vegetació, en cada un dels assaigs, com la suma dels valors de deposi-
ció normalitzats en tots els cubs corresponents a un determinat nivell. D’acord amb 
aquesta primera representació es pot observar com, per exemple, l’assaig 1 sembla 
tenir una distribució vertical més uniforme de la deposició de la polvorització. 

 

Figura 5.6. Distribució en altura de les deposicions a la vegetació per a cada un dels assaigs 
de camp 
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Figura 5.7. Pèrdues de producte al terra i per deriva en les aplicacions realitzades amb un 
cabal d’aire del ventilador de 8.2 m3/s (a dalt) i de 4.5 m3/s, a dues velocitats de treball 
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Per altra banda, la figura 5.7 de la pàgina anterior presenta els perfils verticals 
dels valors de deriva normalitzats a partir de les mesures de la polvorització al 
camp sobre els netejadors de pipes. També, en la mateixa figura, es presenten les 
pèrdues de producte al terra, observant-se clarament que la seva quantitat va ser 
similar en tots els assaigs encara que quan es va utilitzar un cabal d’aire més ele-
vat, la polvorització es va desplaçar més cap a l’altra banda de la fila tractada. 

Per tal d’analitzar la significació estadística dels resultats de deposició a la ve-
getació és convenient tenir en compte que, a diferència d’altres assaigs de camp, 
en cada una de les aplicacions es van utilitzar arbres diferents. Això implica que, 
malgrat tenir una precisió molt bona, pel fet d’haver dividit la vegetació de forma 
molt acurada en zones petites perfectament definides, les característiques de la 
vegetació són diferents d’una aplicació a l’altra i, per tant, es dificulta la compara-
ció entre els valors obtinguts en cada un dels assaigs. 

Amb la finalitat de corregir els valors de deposició en funció de les característi-
ques de la vegetació en cada assaig, es pot pensar en una possible correlació amb 
l’àrea foliar de cada una de les zones cúbiques en què s’ha dividit la vegetació. Per 
tal de poder plantejar una anàlisi de la covariància cal, però, que entre les dues 
variables hi hagi una correlació elevada, de forma que els valors de la variable 
d’anàlisi, que en aquest cas és la deposició de la polvorització, es pugui corregir en 
funció dels valors de l’altra variable. En la figura 5.8 es presenta la distribució dels 
valors de deposició en cada cub respecte als corresponents valors d’àrea foliar. De 
l’aspecte global de la distribució, així com del valor del coeficient de correlació 
entre les dues variables (R2= -0.20), es dedueix que la correlació no és prou sòlida 
com per plantejar un estudi de la covariància.  

En efecte, d’acord amb el model de Walklate et al., 1996b, la deposició de la 
polvorització és una funció de la posició dins de l’arbre, que depèn dels paràmetres 
de l’aplicació com la velocitat o l’amplada del flux de l’aire, i també de la densitat 
foliar, però no directament de l’àrea foliar de cada una de les zones en què s’ha 
dividit la vegetació. 

Descartada la utilització de la covariància per millorar la precisió de l’assaig, 
pel que fa al model per a l’anàlisi de la variància que s’ha utilitzat en aquest cas, 
s’ha de comentar que s’ha plantejat amb la interacció entre els paràmetres de cada 
aplicació (velocitat i cabal) o bé amb l’altura o bé amb la profunditat de la vegeta-
ció, però no amb els dos alhora, ja que la manca de dades de deposició en alguns 
cubs de vegetació no permet obtenir-ne una solució numèrica. Els valors de signi-
ficació que es presenten en la taula 5.3 corresponen als de l’estudi de la interacció 
amb les altures dins de la vegetació1, que dóna els valors més conservadors a 
l’hora d’avaluar la hipòtesi nul·la. 

                                                      
1En l’ajust de comparacions múltiples que realitza el programa SAS 9.1®, s’utilitzen les mitjanes 
ajustades amb el procediment dels quadrats mínims (LSMEANS), que difereixen dels valors de les 
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Figura 5.8. Distribució dels valors de deposició de producte, en µg[BSF]/cm2, respecte als 
corresponents valors d’àrea foliar, en cm2, per al conjunt de zones de la vegetació de tots els 

assaigs de camp 

 

També en la taula 5.3 es pot observar que és precisament el valor de deposició 
corresponent a l’assaig amb el LAI més baix, l’únic que mostra diferències signifi-
catives amb els valors mitjans de deposició de les altres aplicacions. Entre els al-
tres casos, l’efecte del canvi de la velocitat de treball o del cabal d’aire no influeix 
de forma estadísticament significativa en la quantitat global de deposició de pro-
ducte sobre la vegetació. En canvi, en la taula 5.3, sí que s’observa una tendència 
en els valors dels coeficients de variació corresponents a cada assaig, en el sentit 
que la variabilitat de les deposicions augmenta quan s’incrementa la velocitat de 
treball o s’utilitza un cabal d’aire inferior. 

En aquesta línia i per tal de tenir una anàlisi més acurada de la uniformitat de la 
distribució de la polvorització en tota la capçada dels arbres, s’ha determinat una 
relació entre els valors de deposició de producte i un paràmetre capaç de caracte-
ritzar la vegetació dels arbres. La deposició en un punt dins de la vegetació es pot 

                                                                                                                                       

mitjanes aritmètiques, si, com és el cas, el nombre de dades per al càlcul de cada una de les mitjanes 
és diferent. En la taula es presenten les mitjanes ajustades, ja que és amb aquests valors amb els quals 
es realitza l’estudi de significació. 

 

Deposició 
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relacionar amb la distància d’aquest punt dins de la capçada mitjançant una relació 
exponencial (Walklate et al., 1996b). La figura 5.9 indica la relació exponencial, 
per a tota la capçada dels arbres, entre la deposició de producte i la distància a dins 
de la vegetació i també entre la deposició de producte i l’àrea d’intercepció, consi-
derada l’àrea foliar teòrica que hauria de recórrer el flux de polvorització abans 
d’arribar a un punt determinat, si el seu recorregut fos horitzontal. 

Es pot observar que es va obtenir un bon ajust amb els dos paràmetres vegeta-
tius. Des d’un punt de vista teòric, però, tots dos models presenten incerteses, pel 
fet, per exemple, de no conèixer amb exactitud el recorregut de la polvorització 
dins de la capçada dels arbres, al tractar-se d’un flux amb un alt nivell de turbulèn-
cia, o simplement, des d’un punt de vista geomètric, pel fet que la mateixa capçada 
no és simètrica respecte al seu eix central, la qual cosa dificulta l’anàlisi que es fa 
a continuació.  En aquesta anàlisi posterior s’ha triat com a model la relació de la 
deposició amb la distància dins de la capçada dels arbres, ja que, de totes maneres, 
aquest és el paràmetre que es pot mesurar amb major objectivitat. 

 

 

Taula 5.3. Deposició mitjana de la polvorització a la vegetació i coeficients de variació 
(CV) mesurats en el tractament en pomera cv. Granny Smith. Els valors estan donats com la 
quantitat de colorant sulfoflavina brillant (BSF) per unitat d’àrea foliar, normalitzada per 
una dosi d’aplicació de 600 g/ha. Els valors seguits per la mateixa lletra no presenten 

diferències significatives d’acord a un ajust de comparacions múltiples de Tukey-Kramer, 
p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

Velocitat, m/s Cabal, m3/s Mitjana, µg[BSF]/cm2 CV 

1 8.2 0.75a 93.42 
 4.5 0.51b 99.25 
1.7 8.2 0.36b 111.59 
 4.5 0.46b 129.65 
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Figura 5.9.  De dalt a baix per als assaigs 1, 2, 3, i 4, relació entre la deposició de producte 
a la vegetació i la distància dins de la vegetació (esquerra) o l’àrea d’intercepció (dreta) 
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Figura 5.10. De dalt a baix, índex relatius de variació de la deposició a la vegetació en pro-
funditat (penetració), en altura i  deriva relativa en els diferents assaigs de camp. En el cas 
de la deposició a la vegetació s’ha pres com a valors de referència els de l’assaig 1 (8.2 m3/s 

i 1.0 m/s), mentre que per la deriva ha estat l’assaig 4 (4.5 m3/s i 1.7 m/s) 
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Tal com s’ha comentat en 4.2.1, a partir de les dades de deposició del producte 
en un tractament que només s’ha fet per un costat, com és el cas dels actuals expe-
riments, es pot plantejar un model exponencial per un tractament realitzat en els 
dos costats, que relaciona la deposició de producte amb la posició corresponent 
dins de la vegetació (expressió 4.4).  

En la figura 5.10 es presenten els valors relatius d’R1 (expressió 4.6) i d’R2 (ex-
pressió 4.7), respecte a un tractament de referència, per a tots els assaigs realitzats 
en aquesta part del treball, per tal d’analitzar la variació de la deposició de produc-
te en altura i en profunditat. Es pot observar que, disminuint el cabal d’aire o in-
crementant la velocitat del polvoritzador, s’incrementa la variabilitat de la 
deposició de la polvorització a la vegetació. Aquest efecte va ser més important, si 
es té en compte només la variació de la deposició de la polvorització en relació a 
l’altura. A més, es pot observar que les variacions de la velocitat de treball tenen 
més influència en la variabilitat de la deposició de producte a la vegetació, que les 
variacions en el cabal d’aire. 

Pel que fa a les dades provinents de la mesura de la deriva, es van normalitzar 
de la mateixa manera que les dades de deposició a la vegetació i es va determinar 
la variància de la dispersió vertical (σ2 en l’expressió 4.14) respecte a una línia 
imaginària de simetria corresponent a la superfície del sòl, d’acord amb la metodo-
logia proposada per Walklate et al. (1996a). La figura 5.10 mostra també els valors 
de σ2  expressats com un índex relatiu de deriva, respecte a un dels quatre tracta-
ments, pres com a referència, per a tots els assaigs que es consideren en aquesta 
part del treball.  

Tal com s’ha comentat en 4.5, la variància de la dispersió vertical de la deriva 
es relaciona amb el cabal d’aire (QA) i amb la velocitat (vs) amb una expressió 
empírica (4.17). Amb els resultats de deriva obtinguts en el present treball s’ha 
representat aquesta relació en la figura 5.11 juntament amb els valors teòrics que 
resulten d’aplicar l’esmentada l’expressió 4.17. Es pot observar que els valors 
experimentals s’ajusten millor al model plantejat, per als valors més baixos del 
cabal d’aire.  

D’acord amb aquests resultats, un augment de la velocitat de treball o bé una 
disminució del cabal d’aire va provocar una disminució de la variància vertical de 
la polvorització i, per tant, el risc de deriva també va disminuir. Encara que 
l’efecte de la velocitat sembla més important que el del cabal d’aire, la influència 
d’aquest paràmetre sobre la deriva és comparativament més gran que sobre la vari-
abilitat de la deposició sobre la vegetació. També es pot observar que, quan 
s’utilitza la velocitat de treball més baixa, l’efecte marginal del cabal d’aire en la 
reducció de la deriva és més important que amb la velocitat de treball més alta. 
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Figura 5.11.  Relació entre la velocitat de treball (vs), per a diferents cabals d’aire, i la 
variància de la dispersió vertical de la deriva (σ2), tant per als valors experimentals obtin-

guts en els assaigs de camp, com en funció de l’expressió teòrica 4.17 

5.4. Conclusions 

El resultat d’un increment de la velocitat de treball o de una disminució del ca-
bal d’aire va ser una disminució de les pèrdues per deriva dels tractaments realit-
zats en una plantació de pomeres, encara que aquests canvis van provocar una 
variabilitat més important de les deposicions de producte sobre la vegetació. 

De fet, un increment de la velocitat de treball en un factor d’1.7 va provocar la 
reducció més important de les pèrdues de polvorització, encara que l’increment de 
la variabilitat de la deposició de producte a la vegetació podria tenir un efecte ne-
gatiu sobre el control de l’enemic a combatre. Per altra banda, una disminució del 
cabal d’aire de 8,2 m3/s a 4,5 m3/s també va suposar una important disminució de 
les pèrdues de producte per deriva i mantenia una bona uniformitat de deposició 
sobre la vegetació, la qual cosa faria pensar en una millor capacitat de control de 
les plagues i les malalties. 
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6. Efecte dels túnels de polvorització en la millora de 
l’eficiència dels tractaments fitosanitaris en fruiters i vi-
nya 

 

 

6.1. Objectius  
Davant de la possibilitat d’una regulació més estricta que afecti l’aplicació de 

fitosanitaris, la utilització de sistemes que redueixin de forma substancial la con-
taminació és cada vegada més necessària.  

Els túnels de polvorització pertanyen a aquesta categoria de sistemes 
d’aplicació, amb un important potencial de reducció de la contaminació, que en la 
pràctica han tingut poca o nul·la difusió. Tenint en compte que la causa la caldria 
buscar en les dificultats operatives d’aquests equips en comparació amb els siste-
mes d’aplicació convencionals, qualsevol recerca en aquest camp, a part d’avaluar 
la seva eficiència, també les hauria de tenir en compte. Per tant, en un sentit ampli, 
els objectius d’aquesta part del treball es poden resumir en els punts següents: 

• Mesurar l’eficiència dels tractaments amb els túnels de polvorització en 
la vinya i en les plantacions de fruiters, tant pel que fa a la qualitat de 
l’aplicació sobre l’objectiu com a la capacitat de reducció de la contami-
nació, en especial de la deriva. 

• Pel que fa a la capacitat de reducció de la contaminació, quantificar la 
reducció de les pèrdues de producte, tant al sòl com per deriva, en com-
paració amb les màquines d’aplicació de fitosanitaris que usualment 
s’utilitzen en aquests conreus. 

• Avaluar la possibilitat pràctica de realitzar els tractaments fitosanitaris 
amb aquest tipus de màquines en les condicions de fructicultura mediter-
rània, on les dimensions de les plantacions poden ser un seriós inconve-
nient per adoptar aquest tipus de metodologies. 
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6.2.  Metodologia 

6.2.1. Disseny dels polvoritzadors utilitzats en la vinya i els fruiters 

El prototipus de túnel de polvorització per a vinya del Centre de Mecanització 
Agrària del DAR va ser construït amb col·laboració amb l’empresa Makato, S.L. 
de Lleida (figura 6.1). 

Consta d’uns panells recuperadors que permeten el tractament simultani de du-
es files de ceps i està equipat amb un sistema hidràulic per a l’obertura, tancament 
i elevació dels panells accionat per una bomba hidràulica independent, mitjançant 
la presa de força del tractor. 

 

Figura 6.1.  Prototipus de túnel de polvorització per a la vinya 

 

El dipòsit de polvorització és de 600 l de capacitat i està provist d’un sistema 
d’agitació hidràulica. El circuit de polvorització està pressuritzat amb una bomba 
de pistons. Pel que fa a la distribució del líquid, disposa de quatre panells recupe-
radors amb una safata a la part inferior que recull el líquid sobrant del tractament 
que cau a sota dels ceps, amb un sistema Venturi per a l’aspiració i retorn al dipò-
sit amb filtració prèvia. Un comandament elèctric permet l’obertura i el tancament 
dels sectors de polvorització, els qual coincideixen amb cada un dels panells, i 
també la regulació de la pressió. 

El túnel porta incorporat assistència d’aire mitjançant dos ventiladors radials 
d’accionament hidràulic situats a la part superior de la màquina, que impulsen aire 
fins als difusors verticals situats a l’interior dels panells recuperadors, produint un 
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flux tangencial a la vegetació. Cada panell disposa d’una línia de set broquets situ-
ats a prop de la sortida de l’aire. 

Pel que fa als polvoritzadors de referència, els models i les condicions de trac-
tament han estat les utilitzades habitualment en la vinya de Raïmat. En els primers 
tractaments, amb poc desenvolupament vegetatiu de la vinya, s’ha utilitzat un pol-
voritzador hidràulic de barres verticals i, en els posteriors tractaments, els següents 
models de polvoritzadors hidropneumàtics convencionals: Makato® Ecopower 
2000, Ilemo-Hardi® SV 2000 Turbo Jet i Ilemo® TS 2080 SV Turbo Jet  (figura 
6.2). 

 

 

Figura 6.2. Polvoritzador hidropneumàtic convencional per a la vinya 

 

En els tractaments als fruiters es va utilitzar un prototipus de túnel de polvorit-
zació dissenyat i fabricat per l’Institut de Recerca en Pomologia i Floricultura del 
Departament d’Enginyeria Hortícola de Skierniewice a Polònia (figura 6.3). Es 
tracta d’un prototipus de túnel dissenyat per al tractament de plantacions de frui-
ters amb possibilitat de reciclar el líquid sobrant que es recull en unes safates situ-
ades per sota dels arbres, amb un sistema similar al prototipus utilitzat a la vinya. 
Pot tractar una fila en cada passada i disposa de 5 sortides individuals per a aire i 
líquid en cada un dels dos panells, disposades de tal forma que la direcció del flux 
de polvorització és d’aproximadament +45° respecte a l’horitzontal. El flux d’aire 
que alimenta cada una de les sortides prové de dos ventiladors radials que aspiren 
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l’aire de l’interior del túnel, afavorint la circulació del flux de la polvorització en 
el seu interior. Els ventiladors estan accionats per motors hidràulics. 

La part del túnel és arrossegada i es pot desenganxar fàcilment de la part que 
comprèn el dipòsit, la bomba de membranes i els comandaments per als circuit 
hidràulics de líquid i d’oli. Tota aquesta part va suspesa a la part posterior del trac-
tor. El túnel es pot desplaçar lateralment respecte al sentit de la marxa del tractor, 
de forma que en posició de transport tot el conjunt queda alineat, mentre que en 
posició de treball s’aconsegueix el desplaçament suficient per a poder circular amb 
el tractor pel mig del carrer entre dues files i el túnel tractant la fila de la dreta en 
el sentit de la marxa. L’amplada de treball del túnel, considerada com la distància 
entre panell i panell, també es pot regular tant per a facilitar-ne el transport com 
per a adaptar-se a diferents amplades de vegetació. Tots aquests moviments es 
realitzen amb el sistema hidràulic de la màquina. 

A causa de l’amplada dels arbres de la parcel·la experimental, es va haver de 
fer una modificació en l’enganxall de la part del túnel a la resta del polvoritzador 
perquè permetés el pas del tractor pel mig del carrer sense malmetre les branques 
dels arbres.  

 

Figura 6.3.  Prototipus de túnel de polvorització per als fruiters 

 

Com a equip de referència es va utilitzar un polvoritzador hidropneumàtic de 
tipus convencional Ilemo-Hardi® Condor amb dipòsit de 2000 l, bomba de pistons, 
ventilador axial i 8 portabroquets per banda. També es va utilitzar en la compara-
ció en l’assaig el mateix tipus de polvoritzador hidropneumàtic, però aquest cop 
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equipat amb deflectors verticals, amb un dipòsit de 1000 l, bomba de pistons, ven-
tilador axial i 8 portabroquets per banda distribuïts en altura sobre el deflector. Els 
dos tipus de polvoritzadors es poden observar en la figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4.- Polvoritzador convencional (esquerra) i polvoritzador amb deflectors verticals 
(dreta) 

 

6.2.2. Mesura del reciclatge de la polvorització 

Per tal de mesurar la quantitat de líquid reciclat durant la campanya de tracta-
ments a la vinya, es va tractar una parcel·la de la varietat Pinot Noir de 2 ha i es va 
mesurar la quantitat de líquid gastat, a partir de la diferència de nivell en el dipòsit 
de la màquina. La quantitat de líquid reciclat es va calcular en relació al líquid que 
es va aplicar per la màquina, calculat a partir del cabal dels broquets i la velocitat 
de treball, que es van mesurar en cada un dels tractaments. 

En el cas dels tractaments a les pomeres, es va polvoritzar amb el túnel dues 
vegades una parcel·la de 3648 m2. La primera vegada es va fer el tractament amb el 
sistema de reciclatge funcionant i la segona amb el sistema parat. Es va mesurar 
cada vegada el volum aplicat i, a partir d’aquests valors, es va calcular el líquid 
reciclat. 

 

6.2.3. Característiques de la vinya i dels fruiters 

Es va utilitzar una vinya de la varietat Pinot Noir per al tractament localitzat al 
raïm, amb una separació entre files de 3.0 m i d’1.6 m entre ceps. L’alçària del 
cultiu era de 2.50 m i el LAI de 2.5. El tractament general es va fer en una vinya de 
la varietat Cabernet Sauvignon, amb una separació entre files de 3.2 m i entre ceps 
de 2.15 m. L’alçària del cultiu era de 2.30 m i el seu LAI de 2.2. Els assaigs es van 
realitzar l’any 1998. 
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Els assaigs de camp del túnel de polvorització per als fruiters es van realitzar 
l’any 1999 en un cultiu de pomera de la varietat Fuji amb una separació entre files 
de 4.0 m i entre arbres 1.5 m. L’altura del cultiu era de 2.80 m amb un LAI mesu-
rat d’1.6. En els assaigs de camp es va tractar una longitud variable d’una fila dels 
fruiters o de dues de vinya, de forma que les repeticions de cada assaig quedessin 
separades com a mínim 30 m. 

 

6.2.4. Mesura de l’índex d’àrea foliar (LAI) 

La mesura del LAI a la vinya es va realitzar agafant totes les fulles d’una longi-
tud d’1.60 m d’un cep representatiu de cadascun dels blocs de l’assaig i en la ma-
teixa fila on es va  realitzar l’aplicació (figura 6.5). La recol·lecció de les fulles es 
va fer separadament per a cadascuna de les zones de mostratge definides per a la 
mesura de la distribució de la polvorització. 

 

Figura 6.5. Mesura del LAI a la vinya, amb indicació de les diferents zones que s’han 
collit separadament (S: superior, I: inferior, E: esquerra, C: centre, D: dreta) 

 

En els fruiters, es va fer també una mesura de l’àrea foliar de la plantació, co-
llint totes les fulles d’una longitud d'1.5 m de cada una de les tres files on es van 
fer el tres tractaments. Aquesta longitud de fila es va agafar de forma que l’eix 
d’un arbre quedés en el seu centre. Les fulles també es van recollir per separat per 
cada una de les zones de vegetació definides en el mostreig de les deposicions a la 
vegetació.  

 

6.2.5. Mesura de l’eficiència dels tractaments fitosanitaris a la vinya. Mesura 
de la distribució de la polvorització 

El colorant fluorescent sulfoflavina brillant (BSF) es va utilitzar com a traçador 
en els assaigs de mesura de la polvorització al camp. La seva recuperació i l’índex 
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de degradació en diferents tipus de col·lectors (fulles, raïm, paper de filtre i neteja-
dors de pipes) es van comprovar al camp abans dels assaigs de mesura de la polvo-
rització tal com es presenta en l’annex A. El procés de mostreig i d’anàlisi de les 
mostres es va programar d’acord amb els resultats d’aquests assaigs previs, de 
forma que es pogués assegurar una recuperació de més del 90 % de la dosi aplica-
da de traçador. 

 

6.2.5.1. Tractament localitzat al raïm 

La comparació es va realitzar entre el túnel de polvorització i un dels equips 
utilitzats en la finca, concretament, el polvoritzador hidropneumàtic Ilemo® TS 
2082 SV Turbo Jet. L’assaig va tenir lloc en la parcel·la 15 de la finca la Clamor 
de Raïmat (figura 6.6). Les condicions de tractament estan resumides en la taula 
6.1. 

 

Figura 6.6. Localització de la parcel·la 15 de vinya cv. Pinot Noir i de la parcel·la 18 de 
Cabernet Sauvignon a la finca la Clamor de Raïmat (font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

En cada subparcel·la es van agafar 2 mostres de raïm en la zona on es concen-
trava en el cep, aproximadament entre 0.90 i 1.30 m del terra, de cada una de les 3 
profunditats que es van definir: exterior dreta, centre i exterior esquerra. Les mos-
tres estaven formades d’aproximadament 100 g de grans de raïm agafats aleatòri-

Parcel·la 15 

Parcel·la 18 
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ament de la zona central de la subparcel·la. Per tant el número total de mostres de 
cada tractament va ser de 36. 

Taula 6.1. Condicions de treball durant les aplicacions a la vinya i a la pomera. Es van uti-
litzat broquets Albuz de turbulència  (model ATR ). La mida dels broquets s’especifica 
mitjançant el seu color (una relació completa de les condicions de treball a la vinya es pot 

consultar en les taules B4 i B5 de l’annex B) 
 

Tractament Volum 
d’aplicació, l/ha 

Velocitat de 
treball, m/s 

Broquets Pressió, bar 

1 Vinya localitzat (tú-
nel) 

230 1.4 taronja/groc 10 

2 Vinya localitzat (refe-
rència) 

360 1.9 roig 10 

3 Vinya general (túnel) 280 1.1 marró 10 
4 Vinya general (refe-

rència) 
300 1.8 roig 8.5 

5 Pomera (túnel) 403 0.9 groc 8.5 
6 Pomera (referència) 424 0.9 groc 5.0 
7 Pomera (deflectors) 420 0.9 marró 11.0 

 

Les pèrdues al sòl es van mesurar mitjançant tires de paper de filtre de 50 cm 
de longitud situades sota els ceps i al mig dels carrers el més a prop possible del 
terra, tal com es mostra en la figura 6.7, excepte els col·lectors més exteriors. El 
número de mostres per a cada tractament va ser de 21. 

Finalment, per a la mesura de la deriva es van utilitzar, com a col·lectors, nete-
jadors de pipes de 4.5 mm de diàmetre. Els netejadors de pipes es van unir entre si 
formant línies verticals fins a 5 m d’altura i col·locant-ne 2 en el centre de la últi-
ma fila de cada subparcel·la i a sotavent del tractament (figura 6.7). Es van recollir 
les mostres compostes per tots els netejapipes d’un interval de 0.5 m de les dues 
línies. Això suposa un total de 30 mostres per a cada tractament.  

 

6.2.5.2. Tractament general a tota la vegetació de la vinya 

La comparació es va realitzar entre el prototipus de túnel, el polvoritzador con-
vencional Ilemo® TS 2082 SV Turbo Jet. L’assaig va tenir lloc a la parcel·la 18 de 
Cabernet Sauvignon, també de la finca la Clamor de Raïmat (figura 6.6). Les con-
dicions de tractament de les diferents aplicacions es poden veure també en la taula 
6.1. 

L’estudi de la deposició de la polvorització sobre la vegetació es va realitzar 
amb la utilització de mostres de fulles. De cada zona de mostreig definida en la 
figura 6.7 (2 altures i 3 profunditats), es van agafar 3 mostres de fulles compostes 
cada una per 3 fulles senceres dins d’una bossa de plàstic. La primera altura es va 
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considerar entre el terra i el primer filferro (situat a 0.90 m) i la segona altura des 
del primer filferro fins on acaba la vegetació (aproximadament a 2.50 m ). Per a 
poder conèixer la deposició de BSF per unitat de superfície foliar es va mesurar la 
superfície de les fulles de cada mostra, després de l’extracció del traçador. 

 

Figura 6.7. Esquema en alçat (a la part superior) i en planta de l’estratègia per a la mesura 
de la distribució de la polvorització en cada repetició dels tractaments a la vinya, amb indi-

cació de les zones de mostreig de la vegetació, de les pèrdues al sòl i de la deriva  

 

Les pèrdues al sòl es van mesurar seguint la mateixa metodologia que en el 
tractament localitzat, amb l’única diferència que es va incrementar el nombre de 
mostres per assaig, en total 27, en ampliar la zona de mostreig amb dos col·lectors 
més en cada repetició respecte al tractament localitzat (figura 6.7). 

La mesura de la deriva es va realitzar d’idèntica manera que en el tractament 
localitzat, però situant un altre màstil a l’altra banda de la zona de tractament, per a 
evitar que un canvi de direcció del vent no permetés realitzar una bona captació de 
les pèrdues de producte per l’aire. 
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6.2.6. Mesura de l’eficàcia biològica dels tractaments a la vinya 

Per als assaigs de control biològic, dins de la finca es va delimitar una zona de 
2 ha, amb una llargada de 400 m i constituïda per 18 rengs de ceps, on es van rea-
litzar les aplicacions amb el túnel de polvorització (figura 6.8). La resta de la par-
cel·la es va tractar amb els polvoritzadors de la finca, delimitant una zona també de 
2 ha per a la realització dels diferents controls biològics (figura 6.9). Les aplicaci-
ons fitosanitàries es van realitzar el mateix dia amb les dues màquines, d’acord 
amb l’estratègia de tractaments de la finca i en base als consells del Servei de Pro-
tecció dels Vegetals del DAR de Tarragona. En van efectuar un total de 9 aplicaci-
ons, des de l’abril fins a l’agost, en les dates i amb els productes que figuren a la 
taula B.1 de l’annex B. 

Per a cada tractament es van escollir els paràmetres de polvorització (volum 
d’aplicació, velocitat d’avanç, pressió de treball i cabal d’aire del ventilador) en 
base a l’estat vegetatiu del cep i de la plaga o malaltia que es volia controlar (taula 
B.2 i taula B.3 de l’annex B). 

  

Figura 6.8. Distribució de la parcel·la 15 per a la realització de l’assaig d’eficàcia biològica 
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Per a cadascun dels tractaments fitosanitaris contra les diferents plagues i ma-
lalties es van anotar les condicions ambientals de temperatura, humitat relativa i 
velocitat i direcció del vent durant el període de l’aplicació, obtingudes de 
l’estació meteorològica automàtica de Raïmat, de la xarxa d’estacions agroclimàti-
ques de la Generalitat de Catalunya. 

 

Figura 6.9. Disseny experimental en la parcel·la 15 de Pinot Noir per a la mesura de la 
distribució de la polvorització en un tractament localitzat a la vinya i per als control biolò-
gics tant en la zona de tractament del túnel com del polvoritzador de referència de la finca. 
En la part superior de la figura s’indiquen les files concretes on es van realitzar els controls 
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La realització de controls biològics es va considerar imprescindible per a avalu-
ar i comparar l’eficàcia dels tractaments realitzats amb el túnel de polvorització i 
els realitzats amb els sistemes convencionals de la finca. Per aquest motiu, es va 
fer un seguiment de l’evolució de la cendrosa o malura (Uncinula necator) i del  
cuc del raïm (Lobesia botrana), que són els principals problemes fitosanitaris de la 
vinya en aquesta zona.  

Els controls es van fer a la zona delimitada per al tractament amb el túnel (zona 
túnel) i a la zona del tractament amb els equips de la finca (zona finca), tal com es 
pot observar en la figura 6.9 de la pàgina anterior, seguint també la metodologia 
establerta amb el Servei de Protecció dels Vegetals del DAR a Tarragona. 

 

 

 

●●● 

 

 

 

 

 

6.2.7. Mesura de la distribució de la polvorització en la plantació de fruiters 

La mesura en camp de la distribució de la polvorització es va fer en una par-
cel·la de pomera de la varietat Fuji Nagafu 6 (figura 6.10) d’una superfície apro-
ximada de 0.3 ha, de 5 anys d’edat, situada a la finca de l’Estació Experimental 
Agrària de l'IRTA de Gimenells (Lleida). Una pedregada a principis de maig havia 
destruït pràcticament tota la collita de pomes i, encara que la vegetació també va 
quedar molt malmesa, quan es van fer els tractaments, en la primera quinzena de 
juliol, ja s’havia recuperat completament. El marc de plantació i les dimensions 
dels arbres es mostren en la figura 6.11. 

Per a cada màquina es va fer un únic tractament sobre una fila completa de la 
parcel·la, que tenia una longitud de 76 m (figura 6.12). En el cas de les màquines 
convencional i de deflectors es va tractar en dues passades, polvoritzant amb el 
costat esquerre de la màquina per a cada banda de la fila tractada. Amb el túnel es 
va fer una sola passada, tractant les dues cares de la fila a la vegada. D’aquesta 
manera els tractaments amb tots els tipus de màquines eren fàcilment comparables. 

 

 



Metodologia 

 

83 

 

 

 

Figura 6.10. Localització de la parcel·la de pomera cv. Fuji Nagafu 6 a la finca experimen-
tal de l’IRTA a Gimenells (font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

 

Figura 6.11.  Aspecte i dimensions de la plantació de pomera cv. Fuji Nagafu 6 on es van 
fer els assaigs de camp 

Pomera cv. Fuji Perera cv. Conference 
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Per a poder mesurar la distribució de la polvorització, es va aplicar una solució 
del colorant fluorescent sulfoflavina brillant (BSF) a una concentració aproximada 
1.5 g/l. Es van preparar 500 l de solució en el dipòsit de la primera màquina assa-
jada i el líquid sobrant es va anar traspassant a la resta de les màquines per a fer les 
respectives aplicacions. Abans i després de la realització de cada una de les aplica-
cions es van prendre mostres a la sortida dels broquets del líquid polvoritzat per a 
determinar amb exactitud la concentració real de BSF. 

Figura 6.12. Esquema de la parcel·la amb indicació de la posició de cada tractament i de les 
respectives repeticions per a  la presa de mostres 

 

En la fila tractada es van marcar tres llocs equidistants aproximadament 20 m i 
a 15 m del començament de la fila, per a cada una de les tres repeticions que es 
van considerar per a la mesura de les deposicions de cada tractament (figura 6.12). 
En cada una de les repeticions es van mostrejar les deposicions sobre la vegetació, 
les pèrdues de polvorització per l’aire a una distància de 6 m a sotavent del centre 
del polvoritzador, com a indicador de les pèrdues per deriva, i les pèrdues al sòl 
des de la fila tractada fins al lloc de mesura de les pèrdues de polvorització per 
l’aire.  

Per a mesurar les deposicions a la vegetació es va dividir la capçada de l'arbre 
en 4 altures: 0-0.75; 0.75-1.50; 1.50-2.25 i >2.25 m. En profunditat es van conside-
rar 4 capes: dues interiors, fins a 0.5 m a cada costat de l’eix de l'arbre, i dues exte-
riors, a partir de 0.5 m. En cada una d’aquestes zones de vegetació es van agafar 4 
mostres de 5 fulles cada una.  
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Com a mesura complementària, es van estudiar les deposicions de polvorització 
de forma diferenciada a la part superior i inferior de les fulles. Amb aquesta finali-
tat es va empegar, en cada repetició, 1 cercle de paper de filtre (figura 6.13) de 3 
cm de diàmetre a la part superior i inferior de 10 fulles de la part de baix de l'arbre 
(0-1.50 m) i de 10 fulles més a la part de dalt (>1.50 m). Tots els 10 papers de 
filtre de la cara superior de les fulles de la part de dalt de l'arbre en cada repetició 
es van agafar en una sola mostra. El  mateix es va fer amb els de la cara inferior. 
Aquesta tècnica es va repetir en cada una de les altures de l’arbre i repeticions 
definides en cada tractament. 

 

 

 

 

 

Figura. 6.13. D'esquerra a dreta: màstil de 10 m d’alçària amb 2 línies de netejapipes, ti-
res de papers de filtre col·locats al sòl i cercles de paper de filtre per a la mesura de la depo-

sició a les dues cares de la fulles 
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La mesura de les pèrdues de polvorització al sòl es va fer amb la col·locació de 
tires de paper de filtre de 45 x 3 cm en els següents punts: a sota mateix de la mà-
quina, sota la fila tractada, al mig del següent carrer, sota la fila contigua a la fila 
tractada i al mig de l’altre carrer, just a la zona de mesura de les pèrdues de polvo-
rització per l’aire. A cada punt es van col·locar dues tires (figura 6.13), una a 
l’altura del tronc d’un arbre i l’altra entre dos arbres. Cada una d’aquestes dues 
tires es va recollir per separat. 

 

 

 

Figura 6.14.  Esquema en alçat (a la part superior) i en planta del sistema de presa de mos-
tres per a una de les repeticions en el tractament amb el prototipus de túnel de polvorització. 

El mateix sistema es va seguir en tots els tractaments 

 

La mesura de les pèrdues de polvorització per l’aire es va fer amb la col·locació, a 
cada repetició, de dues línies de netejapipes de 10 m d’alçària (figura 6.13), ajun-
tant els netejapipes els uns amb els altres i sostenint-los amb filferros horitzontals 
fixats a un màstil d’alumini. Cada línia es va recollir per separat en mostres cor-
responents a cada nivell de 0.50 m des del terra fins a la part de dalt. Per a recollir 
els netejapipes es van anar tallant de la línia, tenint cura de descartar el nus que els 
unia els uns amb els altres. Per a una major comprensió de la metodologia global 
de mesura de la polvorització es pot consultar la figura 6.14. 
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Les mostres es van transportar al laboratori dins de capses fosques i es van con-
servar dins d’una nevera fins a procedir a la seva anàlisi. Per a la determinació de 
la quantitat de BSF present en cada mostra es va fer una extracció amb aigua des-
til·lada i la lectura de la concentració de BSF tal com s’ha comentat en el capítol 3. 

Per a poder donar els resultats de deposició per unitat de superfície, es va mesu-
rar l’àrea de totes les fulles que integraven les mostres de la vegetació. L’àrea dels 
papers de filtre i dels netejapipes es va mesurar geomètricament. Amb aquesta 
finalitat es va considerar que els netejapipes tenien un diàmetre mitjà de 0.45 cm. 

Es va fer també una mesura de l’àrea foliar de la plantació, collint totes les fu-
lles d’una longitud d'1.5 m de cada una de les tres files on es van fer el tres tracta-
ments. Aquesta longitud de fila es va agafar de forma que l’eix d’un arbre quedés 
en el seu centre. Les fulles es van recollir per separat per cada una de les zones de 
vegetació definides en el mostreig de les deposicions a la vegetació. La contribució 
al LAI total de cada una de les zones de vegetació en els tres punts de mesura es 
presenta en la figura 6.15. 

 

 

Figura 6.15. Mesura del LAI corresponent a cada un dels tractaments (d’esquerra a dreta: 
convencional, deflectors i túnel) amb indicació de la seva distribució en altura. La part 

interior correspon a la vegetació compresa en un radi de 0.5 m al voltant de l’eix de l’arbre i 
l’exterior a la resta. 
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6.2.8. Mesura de les condicions ambientals 

En tots els assaigs de camp es van mesurar les condicions ambientals durant la 
durada de les aplicacions, amb una estació meteorològica situada entremig del 
conreu (figura 6.16), seguint la metodologia comentada en el capítol 3. Les dades 
mitjanes corresponents a cada un dels assaigs es resumeixen a la taula 6.2. 

 

 
 

Figura 6.16.  Màstil per a la mesura de les condicions meteorològiques durant els tracta-
ments 
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Taula 6.2. Resum de les condicions meteorològiques durant les aplicacions 
 

Tractament Tempera-
tura, °C 

Humitat rela-
tiva, 
% 

Velocitat del 
vent, m/s 

Direcció del 
vent(1), ° 

1 Vinya localitzat 
(túnel) 

23 54 1.4 250 

2 Vinya localitzat 
(referència) 

17 64 1.7 52 

3 Vinya general 
(túnel) 

25 57 2.1 96 

4 Vinya general 
(referència) 

22 88 1.6 78 

5 Pomera  
(túnel) 

21 75 2.7 84 

6 Pomera  
(referència) 

24 66 2.3 50 

7 Pomera (deflectors) 22 85 3.6 135 
(1)
En relació a la direcció d’avanç del polvoritzador 

 

 

●●● 

6.3. Resultats obtinguts amb el túnel per a la vinya 

6.3.1. Operativitat en l’execució dels tractaments 

Un primer inconvenient que es va manifestar en el moment de fer el tractament 
va ser la falta d’adaptació del túnel a les mides de la plantació, de forma que, a 
vegades, l’amplada total de la màquina no era suficient per a passar amb comodi-
tat, principalment en el moment de màxim desenvolupament vegetatiu del cultiu. A 
part es van observar alguns problemes de funcionament del sistema d’aspiració i 
reciclatge de líquid i en el sistema d’agitació, que en alguns casos van obligar a fer 
parades durant el tractament. 

Pel que fa al temps necessari per a l’execució dels tractaments i d’acord amb 
mesures realitzades en el mateix moment de l’aplicació, el temps invertit amb el 
túnel (27 min/ha) va ser una mica superior al de l’equip de la finca equipat amb 
barres verticals que també podia tractar dos rengs alhora (20 min/ha). Aquest 
temps inclou el temps efectiu de tractament i les maniobres als extrems de les files. 
El temps invertit en la realització de les maniobres amb el túnel va ser aproxima-
dament un 20 % de la durada total del tractament. En el cas dels tractaments realit-
zats amb els equips hidropneumàtics convencionals de la finca, no es disposa de 
mesures realitzades en el moment del tractament, però en qualsevol cas havia de 
ser superior pel fet de tractar només una fila en cada passada. 
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6.3.2. Reciclatge de líquid 

Un dels principals avantatges del túnel és la possibilitat de reciclar el líquid 
que, d’altra banda, es perdria en forma de pèrdues al terra o per deriva. La mesura 
del volum de líquid reciclat en els tractaments realitzats durant la campanya de-
mostra una disminució d’aquesta quantitat a mesura que avança l’estat de desenvo-
lupament del conreu. En els primers tractaments del mes d’abril, a l’inici de la 
brotació, el volum reciclat va ser d’un 50 % del volum aplicat pels broquets, men-
tre que en els últims tractaments abans de la verema només se’n va recuperar al 
voltant d’un 10 % (taula 6.3).  

Taula 6.3. Quantitat de polvorització reciclada pel prototipus de túnel de polvorització 
en 2 ha de vinya de la varietat Pinot Noir 

 

Data d’aplicació 8 
d’abril 

22 
d’abril 

28 de 
maig 

11 de 
juny 

26 de 
juny 

10 
d’agost 

Reciclatge, % de la 
dosi aplicada 

47 50 18 11 12 9 

 

6.3.3. Control de plagues i malalties durant la campanya 

En les taules 6.4 i 6.5 es poden veure els resultats dels dos recomptes realitzats 
de la cendrosa (U. necator) i del cuc del raïm (L. botrana). En el cas de la cendro-
sa, encara que en un primer recompte es podia pensar en un millor control dels 
tractaments realitzats amb el túnel, en el recompte final la infestació en la parcel·la 
tractada amb aquest és més gran. Quant al cuc del raïm succeeix una cosa similar, 
ja que encara que es parteixi de nivells iguals de plaga, el control en la parcel·la 
tractada amb el túnel és més deficient. 

Una explicació a aquesta eficàcia biològica inferior dels tractaments amb el tú-
nel de polvorització es pot trobar en la pitjor penetració del producte a dins de la 
vegetació quan s’utilitza aquest tipus de màquina, tal com s’exposarà més enda-
vant. 

 

Taula 6.4. Dades del control biològic de la cendrosa (U. necator). El grau d’atac 
s’expressa com el percentatge de la superfície de raïm infectada 

 

Data  Túnel  Referència 
  1 2 3 Mitjana  1 2 3 Mitjana 

2 juliol   18.8   18.8  26.8   26.8 
16 juliol   39.6 33.6 41.2 38.1  16.4 13.6 24.8 18.3 
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Taula 6.5. Dades del control biològic del cuc del raïm (L. botrana)  

 

Data  Túnel  Referència 

  
% raïms 
atacats 

nombre fo-
cus/100 raïms 

 % raïms atacats 
nombre focus/100 

raïms 
2 juliol  8 8  8 8 
16 juliol  25 27  20 23 

 

6.3.4. Residus de producte fitosanitari en el raïm 

Segons pot observar-se en els resultats dels residus de clorpirifòs trobats en el 
raïm (taula 6.6) en el moment de la verema (uns 10 dies després de l’aplicació amb 
aquest producte), no hi ha diferències entre les parcel·les tractades amb el túnel i 
amb el polvoritzador de la finca. 

 

Taula 6.6.  Residus de l’insecticida organofosforat clorpirifòs al raïm (ppm) 

Data Blanc Túnel Referència 
17 agost 0.02 0.37 0.36 
 

6.3.5. Distribució de la polvorització en el tractament localitzat al raïm   

Probablement un dels aspectes més destacats del resultat de la mesura de la dis-
tribució de la polvorització en el tractament localitzat al raïm és la poca quantitat 
de polvorització que es diposita efectivament sobre el raïm (1.2-1.3 %) (taula 6.7), 
en relació a la quantitat total aplicada pel polvoritzador, tant en el cas de la utilit-
zació del túnel com del polvoritzador hidropneumàtic de la finca. L’estudi estadís-
tic demostra que no hi ha diferències significatives entre els valors de deposició 
obtinguts amb els dos tipus de polvoritzadors (taula 6.8). En aquest tipus de vinya, 
tot el raïm se situa pràcticament en una franja que va de 90 a 130 cm d’altura, la 
qual cosa fa pensar que la capacitat de localització de la polvorització en aquesta 
franja concreta és realment baixa per al dos tipus de màquines. A part, la gran dife-
rència entre la superfície foliar i la del raïm, dins d’aquesta franja, fa que la major 
part del producte s’acabi dipositant sobre les fulles. 

 

Taula 6.7. Producte mesurat  (%) respecte al total aplicat en el tractament localitzat al raïm 
en una vinya 

Polvoritzador Raïm1 Sòl Deriva Total 
Túnel 1.2 12.2 0.1 13.5 

Referència 1.3 13.7 5.0 20.0 
(1)Estimat en base a una producció de 7500 Kg/ha 
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Taula 6.8.  Distribució de la deposició de la polvorització mesurada en un tractament lo-
calitzat a la vinya cv. Pinot Noir. Els valors estan donats com la quantitat del colorant sulfo-
flavina brillant (BSF) per unitat d’àrea o pes del raïm, normalitzada per una dosi d’aplicació 
de 350 g/ha. Els valors seguits per la mateixa lletra en cada columna no presenten diferènci-

es significatives. Test de Tukey, p<0.01 

 

Deposició al raïm(1)  Pèrdues al terra(2),  Deriva(3), Polvoritzador 
Mitjana, 
µg[BSF]/g 

CV, 
% 

 µg[BSF]
/cm2 

% de la 
dosi 

 µg[BSF]/
cm2 

% de la dosi 

Túnel 0.57a 58  0.34a 12  0.00a 0 
Referència 0.61a 37  0.38a 14  0.21b 5 

CV, coeficient de variació; (1)ETD=0.05, n=90; (2)ETD=0.06, n=30; (3)ETD=0.03,n=60 

 

A més, es veu clarament que les deposicions de producte en el raïm de la part 
dreta dels ceps són més altes que les del centre i la part esquerra, tant si s’utilitza 
el túnel com el polvoritzador convencional de referència, en què, a més, els valors 
són estadísticament significatius (taula 6.9). Les mesures d’àrea foliar realitzades 
en la vinya indiquen una inclinació de la vegetació cap a l’esquerra de les files de 
vinya. Aquesta inclinació és deguda al sistema de formació i a la influència de 
factors com el vent dominant i la insolació i, tal com es pot observar en els resul-
tats, afecta a la deposició de la polvorització sobre el raïm, de forma que els situats 
al costat dret de la fila són els que reben més quantitat de polvorització. 

 

Taula 6.9. Valors de les mitjanes de quadrats mínims per als valors de deposició 
(µg[BSF]/cm2) a l’esquerra, al centre i a la dreta de la zona del raïm. Els valors seguits per 
la mateixa lletra dins de cada posició no presenten diferències significatives d’acord a un 

ajust de comparacions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

Zona del raïm Túnel  Referència 
Dreta 0.74a 0.86a 
Esquerra 0.60a 0.53b 
Centre 0.37b 0.43b 

 

Pel que fa a les pèrdues fora de l’objectiu, les pèrdues de polvorització per 
l’aire són pràcticament nul·les en el cas del túnel mentre que les pèrdues totals al 
sòl són similars en els dos tipus de màquines (taula 6.8). No és similar, però, la 
distribució d’aquestes pèrdues, car en el cas del túnel s’observa una concentració 
de totes elles sota la mateixa fila de ceps en contraposició al polvoritzador hidro-
pneumàtic que presenta una distribució més uniforme sobre tota la zona de mos-
treig. Estadísticament, s’observa una interacció significativa entre els diferents 
tipus de polvoritzadors i la zona de mostreig de les pèrdues de producte al terra. 
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Així, en el carrer central de la zona tractada, les pèrdues mesurades en el tracta-
ment amb el polvoritzador convencional són significativament més altes (taula 
6.10). En canvi, encara que no hi ha diferències significatives entre les dues mà-
quines, sota les files tractades les pèrdues són més elevades en el cas del túnel. 
Tampoc hi ha diferències significatives en els altres dos punts mostrejats, de posi-
ció més allunyada respecte a la zona tractada. En aquest cas, però, les pèrdues són 
més elevades en el cas del polvoritzador convencional de referència. 

 

Taula 6.10. Valors de les mitjanes de quadrats mínims per a la deposició (µg[BSF]/cm2) en 
els col·lectors situats en diferents posicions en el sòl, en el tractament localitzat a la vinya 
cv. Pinot Noir. Els valors seguits per la mateixa lletra dins de cada posició no presenten 
diferències significatives d’acord a un ajust de comparacions múltiples de Tukey-Kramer, 

p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

Analitzant més a fons les pèrdues per l’aire, s’observa que la variància de la 
dispersió vertical dels valors de deriva (expressió 4.14) a diferents altures és molt 
superior en el cas de tractament amb el polvoritzador hidropneumàtic (2.59 m2) 
que en el tractament amb el túnel de polvorització (0.05 m2), tal com es pot obser-
var en l’annex D. En aquest cas, l’efecte és degut a les diferències en el disseny del 
túnel de polvorització, respecte al polvoritzador convencional, on el cabal d’aire i 
la velocitat de treball no tenen pràcticament influència en la dispersió vertical de 
les pèrdues per deriva. 

Per tant, encara que amb el túnel s’eliminen completament els problemes de de-
riva, seria aconsellable millorar el sistema de recollida i reciclatge del líquid per 
evitar les pèrdues sota la fila tractada. També és interessant observar, com a indi-
cador de la fiabilitat del treball experimental, que la diferència de pèrdues fora de 
l’objectiu entre els dos tipus de màquines s’atansa al 10 % de líquid reciclat pel 
túnel a l’estiu (taula 6.3). 

 

6.3.6. Distribució de la polvorització en el tractament general a la vegetació en 
la vinya 

Pel que fa a la mesura de la distribució de la polvorització sobre la vegetació, 
s’observa una certa diferència en la capacitat de penetració dins del cep a la part 
superior de la capçada entre els diferents tipus de tractaments (figura 6.17). En el 
cas del túnel la relació entre la deposició a la part interior i la part exterior és infe-
rior a la de la resta dels tractaments, la qual cosa indica una penetració inferior.  

Polvoritzador Posició (distància des de la passada) 
 E2 (3) E1 (1.5) C (0) D1 (1.5) D2 (3) 

Túnel 0.01a 0.98a 0.10a 0.56a 0.05a 
Referència 0.30a 0.47a 0.59b 0.38a 0.18a 
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Des d’un punt de vista estadístic no s’observa, però, un efecte significatiu de la 
utilització d’un o altre tipus de polvoritzador en les deposicions a l’interior de la 
vegetació. Malgrat això, hi ha una tendència que quan s’utilitza el túnel hi hagi 
més diferències entre les deposicions de la part interior i la part exterior de la ve-
getació a la part alta dels ceps, o bé, que els valors interiors de deposició siguin 
més diferents entre tractaments que els exteriors. En general, en tots els tracta-
ments, s’observa una deposició més alta en la part superior de la capçada, on, per 
altra banda, és la zona que concentra més àrea foliar (figura 6.17). Pel que fa a les 
deposicions mitjanes en tot el cep, el polvoritzador de referència obté uns valors 
significativament més elevats, a causa, en part, de diferències de LAI entre les 
zones on es van realitzar els assaigs (taula 6.11). 

 

Figura 6.17.  Deposició de la polvorització a la vegetació mesurada amb el polvoritza-
dor convencional i el túnel de polvorització en un tractament general a la vinya cv. Cabernet 
Sauvignon. Les deposicions de polvorització s’expressen com la quantitat de traçador sulfo-
flavina brillant (BSF) per unitat d’àrea foliar, normalitzada per una dosi d’aplicació de 350 

g/ha 

 

Pel que fa a les pèrdues fora de l’objectiu del tractament, sobretot amb el túnel, 
les pèrdues al terra es concentren sota la fila tractada, mentre que amb el polvorit-
zador hidropneumàtic de la finca la distribució és més general sobre tota la zona de 
mesura, amb una acumulació clara a sotavent de la franja tractada, que només és 
lleugerament visible en l’altre cas (figura 6.18).  

Això s’observa estadísticament en el fet d’existir una interacció significativa 
entre els resultats de deposició de producte en els diversos punts de mostreig de les 
pèrdues al terra i el tipus de polvoritzador utilitzat. A més, sempre que es confir-
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men diferències significatives entre les pèrdues de producte en una mateixa zona, 
els valors mesurats amb el polvoritzador de referència són més alts. En aquest cas 
també, com en el tractament localitzat al raïm, les pèrdues de producte en el carrer 
entre les dues files tractades són significativament més altes quan es treballa amb 
el polvoritzador convencional. En canvi, sota mateix de les dues files tractades no 
s’aprecien diferències significatives entre els dos polvoritzadors (taula 6.12). Si es 
consideren els valors globals de les pèrdues al terra, la mitjana de les deposicions 
és significativament superior quan es va utilitzar el polvoritzador de referència 
(taula 6.11). 

 

 

 

Figura 6.18. Pèrdues de producte al terra i deriva mesurades amb el polvoritzador hi-
dropneumàtic i amb el túnel de polvorització, en el tractament general a una vinya cv. Ca-
bernet Sauvignon. Els valors de deposició s’expressen com la quantitat de traçador  

sulfoflavina brillant (BSF) per unitat d’àrea, normalitzada per una dosi d’aplicació de 350 
g/ha 
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Taula 6.11. Distribució de la deposició de la polvorització mesurada en el tractament gene-
ral a una vinya cv. Cabernet Sauvignon. Els valors estan donats com la quantitat de colorant 
sulfoflavina brillant (BSF) per unitat de superfície, normalitzada per una dosi d’aplicació de 
350 g/ha. Els valors seguits per la mateixa lletra no presenten diferències significatives. Test 

de Tukey, p<0.01 
 

Polvoritza-
dor 

Deposició a la vegetació(1)  Pèrdues al terra(2)  Deriva(3) 

 Mitjana, 
µg[BSF]/cm2 

CV, %  µg[BSF]
/cm2 

% de la 
dosi 

 µg[BSF]
/cm2  

% de la 
dosi 

Túnel 1.29b 47  0.22b 11  0.01b 0 
Referència 1.66a 38  0.31a 15  0.31a 7 
CV, coeficient de variació; (1)ETD)=0.09, n=85 ; (2)ETD=0.04, n=42; (3)ETD=0.03, 

n=60 

 

Taula 6.12. Valors de les mitjanes de quadrats mínims per a la deposició (µg[BSF]/cm2) 
en els col·lectors situats en diferents posicions en el sòl (E: esquerra, C: centre, D: dreta), en 
el tractament general a la vegetació en la vinya cv. Cabernet Sauvignon. Els valors seguits 
per la mateixa lletra dins de cada posició no presenten diferències significatives d’acord a 

un ajust de comparacions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

 

 

Les pèrdues de polvorització per l’aire són visiblement més altes en el tracta-
ment fet amb el polvoritzador hidropneumàtic convencional de la finca. Les pèrdu-
es amb el túnel són pràcticament nul·les (taula 6.11), com en el cas del tractament 
localitzat. 

De la mateixa manera que en el tractament localitzat al raïm, a l’hora de pre-
veure els problemes de deriva de la polvorització que es produirien fora de la par-
cel·la tractada és interessant analitzar, a més de la quantitat total, també la 
distribució vertical de les pèrdues per l’aire (annex D). Els valors de la variància 
de la distribució vertical de la deriva (expressió 4.14) són  6.32 m2 en el cas del 
tractament amb el polvoritzador hidropneumàtic i 0.06 m2 en el cas del túnel, els 
quals demostren clarament una possibilitat més gran de deriva en el cas del polvo-
ritzador de la finca.   

 

Polvorit-
zador 

Posició (distància des de la passada, m) 

 E3 (4.5) E2 (3) E1 (1.5) C (0) D1 (1.5) D2 (3) D3(4.5) 
Túnel 0.00a 0.01a 0.75a 0.20a 0.58a 0.01a 0.00a 

Referència 0.16a 0.47b 0.60a 0.66b 0.22a 0.07a 0.01a 
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6.4. Resultats obtinguts amb el túnel per als  fruiters 

6.4.1. Pèrdues de producte fora dels arbres 

D’acord amb els resultats obtinguts de les deposicions de producte al terra i les 
pèrdues de polvorització en forma de gotes per l’aire, es pot afirmar, com era d’es-
perar, que el túnel és la màquina que menys pèrdues provoca (figura 6.19 i taula 
6.13). Les pèrdues per l’aire mesurades són pràcticament nul·les, com en el cas de 
la vinya, i les pèrdues al terra es restringeixen a la zona de sota dels arbres tractats, 
en l’espai que queda entre les dues safates dels panells del túnel. En el cas del 
polvoritzador de deflectors les pèrdues per l’aire mesurades són força elevades, 
força més que en el cas del polvoritzador convencional. 

 

 

Figura 6.19. Pèrdues de producte al terra i deriva mesurades amb el polvoritzador hi-
dropneumàtic convencional, el polvoritzador amb deflectors i el túnel de polvorització en el 
tractament general a una plantació de pomeres cv. Fuji. Els valors de deposició s’expressen 
com la quantitat del colorant sulfoflavina brillant (BSF) per unitat d’àrea, normalitzats per 

una dosi d’aplicació de 600 g/ha 

En aquest polvoritzador, però, són les pèrdues al terra les que destaquen. És de 
suposar que amb un reajustament de les condicions de treball de totes dues màqui-
nes es podrien millorar els resultats. Per exemple, es podria pensar a incrementar 
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la velocitat de treball, amb la qual cosa es podrien disminuir les pèrdues per l’aire. 
També es podrien tancar alguns broquets, concretament els de la part de dalt en els 
deflectors i els de la part de baix en el convencional.  

Des d’un punt de vista estadístic, es pot observar una interacció significativa 
entre els diferents polvoritzadors utilitzats i la zona de mesura de les pèrdues de 
producte al terra. Les pèrdues són més baixes amb el túnel de polvorització, excep-
te sota la mateixa fila tractada, on són significativament més altes amb el túnel que 
amb el polvoritzador amb deflectors, sense haver-hi diferències significatives, 
però, amb el polvoritzador convencional. A mesura que ens desplacem a sotavent 
de la zona tractada, les diferències significatives entre els tres tipus de polvoritza-
dors desapareixen, encara que quantitativament les pèrdues amb el túnel són sem-
pre inferiors (taula 6.14). 

Taula 6.13. Distribució de la deposició de la polvorització en una plantació de pomeres 
cv. Fuji. Els valors estan donats com la quantitat de colorant sulfoflavina brillant (BSF) per 
unitat de superfície, normalitzada per una dosi d’aplicació de 600 g/ha. Els valors seguits 
per la mateixa lletra dins de cada columna no presenten diferències significatives. Test de 

Tukey, p<0.01 
 

Polvoritzador Deposició a la vege-
tació(1) 

 Pèrdues al terra,(2)  Deriva(3), 

 Mitjana, 
µg[BSF]/cm2 

CV, 
% 

 µg[BSF]/c
m2 

% de 
la dosi 

 µg[BSF]/cm2  % de la 
dosi 

Convencional 1.78a 25  0.52a 22  0.09a 4 
Deflectors 1.78a 32  0.26b 11  1.05b 44 
Túnel 2.15b 56  0.24b 10  0.01a 0 

CV, coeficient de variació; (1) ETD=0.08, n=162: (2)ETD=0.03, n=30; (3)ETD=0.06, 

n=120 

 

Taula 6.14. Valors de les mitjanes de quadrats mínims per als valors de deposició 
(µg[BSF]/cm2) en els col·lectors situats en diferents posicions en el sòl (E: esquerra, C: 

centre, D: dreta), en els tractaments en una plantació de pomeres cv. Fuji. Els valors seguits 
per la mateixa lletra dins de cada columna no presenten diferències significatives d’acord a 

un ajust de comparacions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

El fet d’obtenir uns valors tant elevats de pèrdues per l’aire en el polvoritzador 
de deflectors en relació al polvoritzador convencional també pot ser degut a que la 
humitat ambiental era més alta el dia de l’assaig amb el polvoritzador de deflectors 

Polvoritzador Posició (distància des de la passada , m) 
 E3 (6) E2 (4) E1 (2) C (0) D1 (2) 

Convencional 0.03a 0.09a 0.59b 1.43a 0.49b 
Deflectors 0.13a 0.17a 0.40b 0.49b 0.14a 
Túnel 0.00a 0.00a 0.04a 1.16a 0.01a 
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(taula 6.2). En l’assaig amb el polvoritzador convencional, les gotes es podien 
haver evaporat abans d’arribar als col·lectors i, per tant, es tractaria d’una fracció 
de pèrdues que no va poder ser mesurada. 

 

6.4.2. Deposició de producte a la vegetació 

D’acord amb els resultats obtinguts de la mesura de la deposició sobre la vege-
tació es pot observar que és el túnel el que aconsegueix uns valors més alts en 
comparació amb el polvoritzador de deflectors i amb el convencional (taula 6.13). 
Entre els resultats de deposició d’aquests dos polvoritzadors no hi ha diferències 
significatives, mentre que sí que n’hi ha amb els resultats del túnel, que són signi-
ficativament més altes. El fet d’obtenir un valor superior de deposició per part del 
túnel s’explica lògicament pel que s’ha comentat en el punt anterior sobre les pèr-
dues de producte mesurades.  

 

 

Figura 6.20.  Deposició de la polvorització a la vegetació mesurada amb el polvoritza-
dor hidropneumàtic convencional, el polvoritzador amb deflectors i el túnel de polvoritza-
ció en el tractament general a una plantació de pomeres cv. Fuji. Els valors de deposició 
s’expressen com la quantitat del colorant sulfoflavina brillant (BSF) per unitat d’àrea, nor-

malitzats per una dosi d’aplicació de 600 g/ha 

Malgrat això, aquest bon resultat queda enfosquit pel fet que és el túnel el que 
causa una variabilitat més gran de deposicions entre diferents zones de l'arbre, tal 
com es pot observar la figura 6.20, que presenta la distribució de la polvorització a 
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diferents altures i profunditats en la capçada dels arbres o en els mateixos valors 
dels coeficients de variació de les deposicions presentats en la taula 6.13. En efec-
te, les deposicions del túnel són les que presenten una interacció més important 
amb les diferents altures de la vegetació, mentre que les deposicions obtingudes 
amb el polvoritzador convencional són les més uniformes (figura 6.21). 

Pel que fa a les diferències entre l’exterior i l’interior de la capçada, els valors 
estadísticament més irregulars són els del polvoritzador amb deflectors, però d’una 
forma similar al túnel (figura 6.21). També en aquest cas, és el polvoritzador con-
vencional el que torna a produir unes deposicions més uniformes. De totes mane-
res, el túnel de polvorització no presenta dificultats de penetració dins de la 
vegetació tant destacables com en el cas dels tractaments a la vinya. 

Ara bé, els valors dels coeficients de variació que s’obtenen en la plantació de 
pomeres són més baixos que els corresponents a la vinya, amb uns equips 
d’aplicació similars, com els utilitzats en els presents assaigs de camp. 
L’explicació es pot trobar en les diferents característiques vegetatives dels dos 
tipus de cultiu. És conegut que, en les aplicacions fitosanitàries a la vinya, les ma-
teixes fulles del cultiu produeixen un efecte pantalla, en sobreposar-se les unes 
amb les altres. Aquest efecte redueix la capacitat de penetració del producte dins 
de la vegetació, reduint d’aquesta manera la uniformitat de distribució del produc-
te. 

Quant a la variabilitat de les deposicions, cal comentar que el prototipus de tú-
nel assajat no era prou gran per a la plantació que es va tractar, malgrat sigui una 
plantació jove de pomera amb peus de poc vigor i, per tant, de dimensions molt 
més reduïdes que les plantacions corrents en la zona de Lleida. Per a il·lustrar 
aquest punt, només cal dir que l’índex d’àrea foliar mitjà mesurat en la plantació 
experimental va ser d’1.6, mentre que en les plantacions tradicionals de pomera de 
Lleida sovint s’obtenen valors entre 4 i 5. 

Aquest fet va provocar que la part més alta dels arbres (>2.25 m) pràcticament 
no quedés tractada (figura 6.20), encara que, de totes maneres, la vegetació d’a-
quest nivell era molt poca. També s’observava que les branques més exteriors dels 
arbres es doblegaven per encabir-se dins de l’espai del túnel amb la qual cosa o bé 
passaven entre dos broquets i pràcticament no rebien producte, o bé fregaven amb 
les parets o les safates dels panells, o bé passaven just per sobre dels broquets, 
tapant momentàniament el raig de polvorització. Tot això pot explicar la variabili-
tat de les deposicions obtingudes sobre la vegetació, amb un coeficient de variació 
superior al de les altres màquines. 
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Figura 6.21.  Deposició de la polvorització, en µg[BSF]/cm2, a diferents altures i profunditats de 
la vegetació per tal d’observar la interacció amb els diferents tipus de polvoritzadors utilitzats 

 

En el cas del polvoritzador convencional s’observa una distribució lleugera-
ment decreixent de la deposició respecte a l’alçària de l'arbre, mentre que en el cas 
del polvoritzador de deflectors la distribució és clarament creixent (figures 6.20 i 
6.22). Això es pot relacionar amb les pèrdues elevades de polvorització per sobre 
dels arbres mesurades en aquest polvoritzador. En cap de les tres màquines hi ha 
hagut problemes de penetració de producte a la part interna dels arbres, amb una 
relació de les deposicions entre la part externa i la part interna al voltant d'1.20 en 

Túnel 
Convencional 
Deflectors 

Deposició 

Deposició 

Altura 
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tots els casos. La baixa àrea foliar de la plantació ha afavorit sense cap mena de 
dubtes aquest efecte. 

 

 

Figura 6.22. Distribució horitzontal de les deposicions a la vegetació per a cada una de les 
altures de l'arbre que es va mesurar en els tractaments amb els diferents polvoritzadors 

 
A partir de les mesures efectuades de la quantitat de líquid reciclat pel túnel en 

la superfície tractada (3648 m2), es va comprovar que s’havien aplicat 159 l, quan 
el sistema de reciclatge del túnel estava tancat, i 147 l, quan estava obert. Això 
dóna un percentatge de reciclatge de 7.5 %. El volum que s’hauria d’haver aplicat, 
d’acord amb les mesures del cabal dels broquets i la velocitat de treball, era de 152 
l. Per tant, es pot considerar que a causa de les maniobres al final de les files 
d’arbres es va aplicar un 5 % més de líquid del que s’hauria d’haver aplicat real-
ment. Cross i Berrie (1993) donen valors de líquid reciclat superiors en tracta-
ments realitzats amb túnel en plena vegetació. Els arbres, però, eren més petits i els 
volums aplicats eren força inferiors. En canvi, aquests resultats sí que coincideixen 
amb els facilitats per Holownicki et al. (1997b), amb el mateix prototipus de túnel 
de polvoritzador treballant en l’estadi de ple desenvolupament vegetatiu en una 
plantació de dimensions similars. 
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Taula 6.15. Deposició (µg[BSF]/cm2) en papers de filtre col·locats a la part superior (S) 
i a la part inferior (I) de les fulles de pomera cv. Fuji en els tractaments realitzats amb els 
diferents tipus de polvoritzadors. Els valors seguits per la mateixa lletra dins de cada altura i 
dins de cada tipus de polvoritzador no presenten diferències significatives d’acord a un ajust 

de comparacions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

  Convencional  Deflectors  Túnel 

Altura 
(m) 

 Sup. Inf. Relació 
(S/I) 

 Sup. Inf. Relació 
(S/I) 

 Sup. Inf. Relació 
(S/I) 

>1.50  0.49a 1.48b 0.33  0.57a 1.83b 0.31  1.78a 0.70b 2.55 

0-1.50  1.22a 0.82a 1.48  0.96a 0.40a 2.41  1.95a 1.18b 1.66 

 

Pel que fa a les deposicions a la part de sobre i a la part de sota de les fulles, és 
interessant observar que, tant el polvoritzador convencional com el de deflectors, 
provoquen una deposició superior en la part de sobre de les fulles a la part inferior 
dels arbres (fins a 1.5 m), encara que sense diferències significatives (taula 6.15). 
Per altra banda, en la part superior dels arbres la deposició a la cara de sobre de les 
fulles és inferior que la de la cara de sota, en aquest cas sí amb valors estadística-
ment diferents. En canvi, els resultats del túnel indiquen que les deposicions són 
sempre significativament més altes a la part de sobre de les fulles. Aquesta obser-
vació es corrobora estadísticament pel fet que la interacció triple entre el tipus de 
polvoritzador, l’altura dins de l’arbre i la cara de la fulla és significativa. 

Això pot ser degut a la direcció del raig d’aire generat per aquests dos tipus de 
polvoritzadors hidropneumàtics, on a la part baixa de la màquina la direcció de 
l’aire dominant és cap a baix, mentre que a la part alta succeeix tot el contrari. 
Aquest resultats coincideixen amb els obtinguts per Holownicki et al. (1997a) en 
assaigs realitzats amb el mateix túnel, encara que la variabilitat mesurada entre les 
deposicions a la part superior i a la part inferior de les fulles era més gran, amb una 
relació entre les deposicions a sobre i a sota més alta. 

 

6.5. Conclusions 

D’acord amb els resultats dels assaigs, les pèrdues per deriva es van reduir de 
forma considerable quan es van utilitzar els prototipus de túnels de polvorització. 
En el cas de les pèrdues al terra no hi va haver diferències significatives entres els 
dos sistemes d’aplicació, encara que amb els túnels es van concentrar principal-
ment sota mateix de la fila tractada. Per tot això, l’estalvi de producte fitosanitari 
mesurat gràcies al sistema de recirculació del túnel va ser d’aproximadament un 50 
% en els primers estadis vegetatius de la vinya. 

Tanmateix, la uniformitat de la deposició de producte a la vegetació s’hauria de 
millorar quan s’utilitzen els túnels de polvorització, de forma que la eficàcia biolò-
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gica de les aplicacions no es vegi afectada. Per a assolir aquest objectiu es conside-
ra que les mides dels prototipus de túnel de polvorització i el disseny de 
l’assistència d’aire s’han d’adaptar a les característiques geomètriques de cada 
tipus de cultiu. 

La necessitat d’utilització dels túnels de polvorització en les nostres condicions 
de cultiu pot venir de la mà de l’enduriment de la legislació ambiental que afecta la 
realització dels tractaments fitosanitaris, com, per exemple, la que es refereix a la 
millora de la qualitat de l’aigua. 

Per altra banda, la reducció de la mida de les plantacions de fruiters que 
s’observa actualment, per tal de facilitar les operacions culturals, en especial la 
recol·lecció, pot permetre també una utilització més fàcil dels túnels de polvoritza-
ció. 

També en el cas de la vinya, la extensió dels sistemes de formació en espatllera, 
que permeten la recol·lecció mecanitzada del raïm amb veremadores, pot permetre 
també la utilització de túnels per als tractaments fitosanitaris, els quals no presen-
ten dificultats de conducció superiors a les de les veremadores. 
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7. Influència de la utilització de broquets d’injecció d’aire 
en l’eficiència dels tractaments fitosanitaris 

 

 

Els assaigs que es presenten per avaluar el funcionament dels broquets de baixa 
deriva del tipus d’injecció d’aire en les aplicacions fitosanitàries fan referència 
tant a la seva utilització en conreus extensius com en conreus arboris.  

La substitució de broquets de ventall o de turbulència pels models correspo-
nents de baixa deriva és fàcil de realitzar, ja que no comporta cap adaptació costo-
sa dels equips de tractament fitosanitaris. Només cal pensar en la possibilitat de 
muntar un joc d’aquests broquets conjuntament amb un altre o d’altres de conven-
cionals en el portabroquets dels polvoritzadors hidràulics o hidropneumàtics, de 
forma que els tractaments es puguin fer de forma ràpida amb un tipus o altre de 
broquets, en funció de les necessitats de cada ocasió. 

Per una part, es mostren els resultats assolits en la seva utilització en els trac-
taments fungicides a l’arròs en els moments finals del desenvolupament del cultiu, 
quan la superfície vegetal que s’ha de cobrir és força elevada i les dificultats 
d’obtenir un bon recobriment del cultiu per assegurar un control òptim de la malal-
tia són prou evidents. La utilització dels broquets d’injecció d’aire en el cultiu de 
l’arròs, on els efectes contaminants dels tractaments fitosanitaris poden ser força 
perjudicials en un espai natural de la riquesa i complexitat ecològica com és el 
Delta de l’Ebre, pot ser una alternativa força interessant als broquets cònics de 
turbulència, que són els més emprats en les aplicacions terrestres amb polvoritza-
dors hidràulics en aquest cultiu. 

La raó per citar de forma explícita el concepte de tractaments terrestres es basa 
en la realització en la zona arrossera del Delta de gran quantitat de tractaments 
aeris, tant amb helicòpter com amb avioneta, on els riscos contaminants dels trac-
taments són bastant més elevats, en comparació amb les alternatives terrestres. 
Aquest fet és encara més evident si es considera que, per aquests últims, hi ha la 
possibilitat d’utilitzar tècniques de reducció de la deriva, que, a més, són factibles 
des d’un punt de vista econòmic. Evidentment, els broquets antideriva han de per-
metre també un control de la malaltia de forma comparable als broquets convenci-
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onals, per tal que la tècnica es pugui presentar com una alternativa vàlida al sector 
productor. 

En el cas dels tractaments en les plantacions de fruiters, el risc de deriva és en-
cara més elevat que en les aplicacions terrestres en els cultius extensius, al dirigir-
se la polvorització cap a dalt transportada pel flux d’aire del ventilador de la mà-
quina. 

En aquest cas s’ha avaluat l’eficiència de la utilització de diferents models 
d’injecció d’aire en plantacions de perers, en relació als broquets cònics de turbu-
lència. Tal com s’ha comentat en l’apartat d’introducció d’aquest treball, la utilit-
zació d’aquests sistema de reducció de la deriva en plantacions de fruiters ja ha 
estat estudiada amb anterioritat per diversos autors en diferents condicions de cul-
tiu. En la zona fructícola de Lleida la seva utilització, en la pràctica, no està extesa, 
però, com en el cas de l’arròs, també podrien ser una alternativa viable per a la 
reducció del risc contaminant dels tractaments, i més si es pot assegurar una eficà-
cia biològica similar a la dels broquets tradicionals. 

Una bona eficàcia biològica passa per una correcta distribució del producte so-
bre la vegetació, amb una deposició uniforme, tant en altura com en profunditat 
dins de la capçada dels arbres, En el cas de les plantacions de fruiters, com a 
l’arròs, aquest és un objectiu que s’ha d’aconseguir amb qualsevol sistema de re-
ducció de la deriva, per tal que sigui una alternativa viable. 

 

7.1. Distribució de la polvorització amb la utilització de broquets d’injecció 
d’aire a l’arròs 

7.1.1. Introducció 

La majoria dels tractaments fungicides realitzats en el cultiu de l’arròs en el 
Delta de l’Ebre estan encaminats a tractar la Pyriculariosi -Pyriculare Grisea (Co-
oke) Sacc.- i l’Helminthosporiosi -Bipolares oryzae (Breda de Hann) Shoemaker-, 
que són les dues espècies de fongs que provoquen les pèrdues més importants de 
producció. En els primer estadis vegetatius de l’arròs es dóna un equilibri amb un 
50 % de tractaments terrestres i un altre 50 % de tractaments aeris. Posteriorment, 
s’incrementen els tractaments aeris, fins al 70 o 80 %, en front dels terrestres, ja 
que poden accedir més fàcilment a les parcel·les i tractar més superfície en menys 
temps. S’ha de tenir en compte que per realitzar tractaments amb polvoritzadors 
hidràulics a l’arròs, els tractors agrícoles han d’anar equipats amb rodes me-
tàl·liques especials mitjançant les quals es poden desplaçar pels camps d’arròs amb 
aigua sense perjudicar excessivament el cultiu. Amb aquestes rodes, però, no es 
poden desplaçar per la carretera per anar d’una parcel·la a l’altra i s’han de carre-
gar en remolcs especials.  

Pel que fa als tractaments terrestres amb polvoritzadors agrícoles, el risc de de-
riva és inferior i limitat a distàncies més curtes de la zona de tractament. En relació 
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a la utilització de broquets d’injecció d’aire en conreus extensius, Ganzelmeier i 
Rautmann (2000) donen valors de reducció de la deriva al voltant del 75 % respec-
te als valors de referència. Al mateix temps, la utilització d’aquest tipus de bro-
quets amb gotes més grans pot comportar problemes d’eficàcia biològica, encara 
que és de preveure que siguin inferiors als causats per altres condicions de 
l’aplicació com ara el moment de fer el tractament o les condicions ambientals 
(Wolf, 2002). 

Dos fets van fer pensar en la possibilitat d’avaluar broquets de baixa deriva en 
les aplicacions fungicides a l’arròs. D’una banda, tal com s’ha comentat abans, el 
fet que el broquet emprat juga un paper molt important a l’hora de reduir la conta-
minació; de l’altra, el fet que el canvi de broquets en un polvoritzador hidràulic és 
fàcil de realitzar pel propi aplicador i representa només una petita despesa econò-
mica. 

 

7.1.2. Objectiu 

L’objectiu d’aquest treball és comparar l’eficiència d’aplicacions realitzades 
amb un polvoritzador hidràulic amb diferents tipus de broquets en les condicions 
d’un tractament fungicida a l’arròs en el Delta de l’Ebre. Aquests assaigs de siste-
mes d’aplicació es van incloure dins d’un Projecte d’optimització del control de la 
Pyriculariosi a l’arròs del Delta de l’Ebre entre el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida. 

Per aquest motiu, es va dissenyar un programa d’assaigs de camp durant dife-
rents anys amb l’avaluació de la distribució de la polvorització en el moment del 
tractament fungicida que coincidia amb l’estadi de gra lletós del cultiu de l’arròs. 
Es va triar l’estadi de màxim creixement vegetatiu de l’arròs perquè és el que po-
dia presentar problemes més importants d’uniformitat i d’eficiència global de 
l’aplicació. Al mateix temps, durant les diferents campanyes en què es van dur a 
terme els treballs experimentals (2002-2005), també es va fer l’avaluació de 
l’eficàcia biològica dels diferents sistemes d’aplicació, utilitzant els productes i els 
moments de tractament mes adequats (annex C).  

 

7.1.3. Metodologia 

Els assaigs per a la mesura de l’eficiència de les aplicacions es van realitzar du-
rant el mes d’agost de 2004 en una parcel·la d’arròs cv. Montsianell, situada al 
Delta de l’Ebre en el terme municipal d’Amposta (figura 7.1), coincidint amb la 
realització de l’últim tractament abans de la recol·lecció contra P. grisea i B. Ori-
zae.  
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Figura 7.1. Localització de la parcel·la experimental d’arròs al Delta de l’Ebre al terme 
municipal d’Amposta (font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

 

Pel que fa a la comparació de diferents tipus de broquets en els tractaments ter-
restres, es va utilitzar sempre el mateix polvoritzador hidràulic. Concretament va 
ser un model d’Industrias Sanz (Navarra) amb un dipòsit de 800 l,  provist d’una 
barra de 14 m amb 28 broquets. 

En els assaigs es van utilizar els següents broquets: 

• Cònics (marca i model: Hardi® 1513-16) 
• Ventall (marca i model: Albuz® API 110 05) 
• Injecció d’aire (marca i model: Lechler® ID 120-03)  

 

Els broquets cònics són els que s’utilitzen habitualment en els polvoritzadors 
hidràulics en els tractaments fungicides a l’arròs i són els que proporcionen una 
mida de gotes més petita (VMD1: 220 µm en les condicions de l’assaig). Per la 
seva banda, els broquets de ventall són els que, generalment, es munten en aquest 
tipus de polvoritzadors per als tractaments herbicides en els conreus extensius, ja 
que permeten una bona uniformitat de distribució del producte si el solapament 

                                                      
1 Diàmetre de la mediana volumètrica 

Parcel·la experimental 
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entre els diferents broquets és correcte. Tenen una mida de gota superior a la dels 
broquets cònics (VMD: 300 µm en les condicions de l’assaig). Pel que fa als bro-
quets de ventall amb injecció d’aire, el seu VMD en les condicions de l’assaig era 
de 370 µm. 

Abans del tractament es va calibrar l’equip amb la mesura del cabal de líquid 
dels broquets i de la velocitat de treball dins de la mateixa parcel·la d’arròs. La 
determinació del cabal de cada broquet es va realitzar de forma manual mesurant 
el líquid recollit en una proveta durant un interval de temps mesurat amb un cro-
nòmetre. Aquest interval de temps és variable en funció del cabal nominal de cada 
tipus de broquet, però sol estar al voltant d’1 min.  Les condicions de treball per a 
les aplicacions corresponents a cada tipus de broquets es descriuen en la taula 7.1. 

 

Taula 7.1. Condicions d’aplicació en els assaigs realitzats amb diferents tipus de broquets a 
l’arròs 

Broquet 
Velocitat 
(km/h) 

Pressió 
(bar) 

Cabal 
(l/min) 

Amplada de 
tractament (m) 

Volum (l/ha) 

Ventall 8.0 2.5 1.8 14 210 
Cònic 8.0 6 1.8 14 220 

Injecció d’aire 8.0 7 1.8 14 220 
 

Per a la mesura de la distribució de la polvorització es van utilitzar quelats me-
tàl·lics de Cu, Zn i Mn com a traçadors juntament amb col·lectors artificials. Els 
traçadors es van recollir sempre sobre col·lectors artificials ja que es va compro-
var, abans de la realització dels assaigs, que els metalls tenien una recuperació 
molt dolenta després d’una aplicació sobre les fulles de l’arròs. Per a fer aquesta 
comprovació es va aplicar una quantitat coneguda de quelat sobre fulles d’arròs en 
la mateixa parcel·la. Un cop eixutes, es va tallar la planta per la tija i es va dur al 
laboratori per a fer-ne l’extracció del quelat. La recuperació calculada va ser no-
més d’un 15 % de la quantitat de metall aplicada. Es pot suposar que la causa 
d’aquesta mala recuperació va ser la dificultat de conservar les plantes de l’arròs 
en un estat adequat fins a la seva arribada al laboratori, ja que es marceixen amb 
molta facilitat. 

Amb la utilització dels quelats metàl·lics es redueix de forma considerable el 
temps necessari en la realització dels assaigs de camp. Aquest aspecte és particu-
larment important en els assaigs de distribució de productes fitosanitaris que es 
realitzen en condicions de camp com les de l’arròs, on les dificultats de mobilitat 
dins de les parcel·les fa que es requereixin molts recursos per a dur-los a la pràcti-
ca en un temps adequat. 

Pel que fa als col·lectors de la polvorització, l’arròs és l’únic cultiu dels que 
s’han assajat on no s’han utilitzat les mateixes fulles per a mesurar la deposició de 
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la polvorització, a causa de la mala recuperació obtinguda en els assaigs previs, tal 
com s’ha comentat abans. 

Es va decidir, doncs, la utilització alternativa de col·lectors artificials i l’elecció 
va ser a favor dels netejadors de pipes. Aquest tipus de col·lectors tenen una efici-
ència millor pel que fa a la retenció de la polvorització i tenen un límit de saturació 
superior als papers de filtre, que ja s’havien emprat en assaigs anteriors sense mas-
sa èxit en el cultiu de l’arròs. En efecte, els papers de filtre van donar bons resul-
tats com a col·lectors en sistemes d’aplicació que utilitzen un volum d’aplicació 
baix, com en el cas dels tractaments aeris, però no van ser adequats per a mostrejar 
les deposicions en la zona de vegetació amb una aplicació amb un polvoritzador 
hidràulic, disposats tal com es pot veure en la figura 7.2. 

Per a comprovar la possibilitat d’utilització dels netejapipes, en comparació 
amb els papers de filtre, abans de la realització d’aquest assaig de camp, es va dur 
a terme una prova de recuperació dels traçadors en el laboratori, simulant el més 
acuradament possible les condicions d’aplicació al camp. Els resultats d’aquest 
assaig previ de comparació entre col·lectors es pot consultar, per la seva importàn-
cia pel que fa als resultats d’aquests assaigs, en l’annex A. 

 

 

 

 

Figura 7.2. Disposició dels netejadors de pipes (esquerra) i dels papers de filtre per a mesu-
rar el flux de polvorització a sobre del cultiu de l’arròs 
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Figura 7.3. Disseny de l’experiment per als assaigs de distribució de la polvorització amb diferents tipus de broquets a l’arròs, 
on s’indica la posició de les passades dels diferents tractaments. Les distàncies estan expressades en m 
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Pel que fa al disseny de l’assaig de camp en la parcel·la experimental, els 
col·lectors es van situar en tres línies perpendiculars a la direcció dels tractaments 
(figura 7.3), de forma que cada una de les línies de col·lectors es considerava una 
repetició. Es va establir una separació entre cada una de les repeticions de 15 m, 
com a compromís entre el fet d’evitar possibles contaminacions dels col·lectors 
entre una posició i l’altra i el fet de facilitar, en la mesura del que és possible, la 
recollida de les mostres en un temps que fes viable la realització dels assaigs, te-
nint en compte la dificultat de moviment per dins dels camps inundats. 

 

Figura 7.4. Detall de la situació dels netejadors de pipes per sobre i a dins del cultiu (es-
querra) i punt de mesura de la deriva amb un total de 16 netejapipes 

 

Es va decidir fer dues passades amb el polvoritzador hidràulic, una al costat de 
l’altra. Dins de la zona de tractament, equivalent a l’amplada de les dues passades 
(28 m), es van marcar punts de mostreig equidistants 1.75 m, on es van situar els 
netejadors de pipes en grups de 4, en dues posicions relatives respecte al cultiu 
(figures 7.2 i 7.4), de forma que es pogués mesurar tant el flux de polvorització a 
la part just per sobre del cultiu, com el que arribava a un punt situat a mitja altura 
de la tija de l’arròs. Més enllà de la zona tractada, es va delimitar la zona de mesu-
ra de les pèrdues per deriva, on s’hi van situar 6 punts de mesura, cada un dels 
quals amb 4 grups de 4 netejadors de pipes, tots ells situats a sobre mateix de les 
panícules de l’arròs. 

Els netejadors de pipes en van fixar en forma de creu en uns suports de fusta, 
que, al seu torn, es van clavar en el terra fangós de la parcel·la. La col·locació dels 
netejapipes en els suports es va fer en la mateixa parcel·la, en uns forats anterior-
ment fets en la posició adequada. 

Durant la realització dels assaigs de camp es va mesurar, sempre a peu de par-
cel·la, la temperatura, la humitat relativa i la velocitat i la direcció del vent. El 
sensor de temperatura i humitat relativa estava situat a 1.5 m d’altura respecte al 
terra, mentre que la velocitat i la direcció del vent es van mesurar a 2 m. A la taula 
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7.2 es mostren les dades mitjanes registrades durant el temps que va durar 
l’aplicació.  La determinació de la direcció del vent respecte a la passada del pol-
voritzador es va fer amb l’ajuda d’una brúixola, determinant l’azimut respecte al 
nord de la direcció de la passada i orientant el nord de l’anemòmetre (05103 Wind 
Monitor) en la mateixa direcció.   

Els valors de temperatura i humitat es poden considerar dins dels intervals cor-
rectes per una aplicació de fitosanitaris. En canvi, els valors de velocitat del vent 
són relativament elevats respecte a l’interval ideal per a la realització dels tracta-
ments i, per tant, favorables a les pèrdues de polvorització per deriva.  

 

Taula 7.2. Condicions meteorològiques enregistrades durant els assaigs realitzats amb els 
diferents tipus de broquets 

 

Broquet 
Temperatura 

ºC 
Humitat relativa 

% 
Velocitat del 
vent (m/s) 

Direcció del 
vent (º)1 

Ventall 26 79 4.6 11.5 
Cònic 26 81 3.3 21.3 

Injecció d’aire 26 79 4.2 17.0 
(1) Respecte a la direcció del tractament 

 

Els tractaments es van realitzar de forma consecutiva, entre les 11:30 i les 
12:00 hores, utilitzant cada cop els broquets corresponents, que prèviament 
s’havien muntat en els portabroquets triples de la barra del polvoritzador. El temps 
entre tractaments va ser el mínim necessari per a la neteja de la màquina, de forma 
que les restes del volum residual del tractament anterior no suposessin una concen-
tració significativa del metall corresponent, que pogués suposar un error important 
en la determinació de la deposició de polvorització del tractament en qüestió. En la 
taula 7.3 es mostra l’ordre amb el qual es van realitzar les aplicacions amb els dife-
rents tipus de broquets, així com les concentracions mitjanes de metalls en les 
mostres de líquid agafades a la sortida mateix dels broquets abans i després dels 
tractaments. Es pot observar que, en qualsevol cas, l’error degut a la presència de 
metalls que no corresponien a l’assignat al propi tractament, va ser sempre inferior 
a l’1 % i,  per tant, es va decidir no tenir-ho en compte en els càlculs dels valors de 
deposició finals. 

Després de la realització dels assaigs de camp, es van recollir els netejadors de 
pipes amb bosses de plàstic. En el cas de les mostres del producte a la zona de 
tractament, cada una de les bosses contenia els 4 netejadors de pipes d’un punt de 
mostreig, mentre que en la zona de mesura de les pèrdues per deriva, es van reco-
llir en cada una de les bosses tots els 16 netejadors de pipes que s’havien col·locat 
en cada posició (figura 7.4) Els netejapipes es van recollir amb pinces, evitant, 
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dins de les dificultats que suposa el treball en una parcel·la d’arròs, qualsevol con-
taminació.  

 

Taula 7.3. Ordre de les aplicacions i concentració dels diferents metalls utilitzats com a 
traçadors en el líquid de polvorització 

 

Ordre de les 
aplicacions 

Metall assignat [Cu] (mg/l) [Mn] (mg/l) [Zn] (mg/l) 

Ventall Cu 1332.8 0.0 0.0 
Cònic Mn 2.82 1391.4 1.71 

Injecció d’aire Zn 9.9 2.9 1073.7 
 

Un cop transportades les mostres al laboratori, es va fer l’extracció dels quelats 
metàl·lics amb aigua destil·lada. Posteriorment es va enviar una alíquota del líquid 
de rentat al Laboratori Agroalimentari del DAR a Cabrils per tal de determinar la 
concentració de metalls amb un espectroscopi d’absorció atòmica. 

Com a part complementària a la mesura de la distribució de la polvorització, 
també es va determinar l’eficàcia biològica dels mateixos sistemes d’aplicació 
contra P. grisea i B. Orizae., per tal de poder relacionar les dades físiques de me-
sura de la distribució de la polvorització amb l’eficàcia en el control de les malalti-
es i, a la vegada, poder avaluar l’efecte final sobre el rendiment (annex C). 

 

 

7.1.4. Resultats 

Del total de 3 anys d’assaigs realitzats en el cultiu de l’arròs del 2003 al 2005, 
amb la utilització de broquets antideriva, només s’utilitzen en aquest treball els 
corresponents al 2004 per a l’avaluació de l’eficiència dels diferents sistemes 
d’aplicació. Els resultats obtinguts els anys 2003 i el 2005 no s’han inclòs en 
l’estudi, perquè es considera que no són prou acurats. En l’any 2003 es van utilit-
zar papers de filtre per a la mesura de la deposició dels tractaments realitzats amb 
el polvoritzador hidràulic (figura 7.2), però, molt probablement, els col·lectors es 
van saturar i no van recollir de forma correcta la polvorització de les tres aplicaci-
ons. Per aquest motiu es va considerar la utilització dels netejadors de pipes, des-
prés d’un estudi previ realitzat al laboratori, els resultats del qual es presenten en 
l’annex A. 

 

 

 



Broquets d’injecció d’aire a l’arròs 

 

115 

 

 

Figura 7.5. De dalt a baix, imatges del tractament amb els broquets cònics, de ventall i 
d’injecció d’aire amb el mateix cabal de polvorització. Es pot observar clarament l’efecte 
de la mida de la gota en la visualització de la polvorització que surt de la barra, molt més 

evident en els broquets cònics 
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A l’any 2005, malgrat utilitzar netejapipes, els resultats obtinguts de deposició 
de producte en les tres aplicacions tampoc no van ser correctes. La causa específi-
ca del problema no s’ha pogut identificar amb seguretat, però podria estar relacio-
nada amb una saturació dels col·lectors abans de la realització dels tractaments a 
causa de l’elevada humitat ambiental. 

 

Figura 7.6. Deposició de producte damunt de la vegetació, normalitzada a una dosi de 
traçador de 250 g/ha,  obtinguda amb els tres tipus de broquets utilitzats en un polvoritzador 

hidràulic 

 

En la figura 7.5 de  la pàgina anterior es presenten tres imatges del tractament 
amb el polvoritzador hidràulic equipat amb els tres tipus de broquets, on es pot 
veure l’efecte de la mida de les gotes en la visualització de la polvorització. En el 
cas dels broquets cònics, el líquid de polvorització és molt més visible, perquè les 
gotes de mida més petita són arrossegades pel flux d’aire que s’origina tant per la 
mateixa velocitat d’avançament de la màquina, com per l’efecte de les turbulències 
causades per la sortida del líquid dels broquets. És aquesta fracció visible de la 
polvorització la que serà arrossegada amb més facilitat pel vent, causant la deriva. 

Els resultats obtinguts indiquen que els broquets d’injecció d’aire són els que 
obtenen una millor deposició de producte tant a sobre com a dins del cultiu (figu-
res 7.6 i 7.7) i també obtenen una millor penetració, amb la qual cosa es poden 
tractar millor les fulles de la base. Els valors numèrics corresponents a aquest as-
saig es presenten en la taula 7.4. La penetració dins del cultiu, tal com s’ha expli-
cat anteriorment, s’avalua de forma molt precisa amb la relació entre el producte 
recollit als col·lectors situats damunt del cultiu i els situats en el seu interior.  
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Figura 7.7. Deposició de producte dins de la vegetació, normalitzada a una dosi de traçador 
de 250 g/ha, obtinguda amb els tres tipus de broquets utilitzats en un polvoritzador hidràulic 

 

Pel que fa a l’anàlisi estadística dels resultats, la penetració aconseguida amb 
els broquets d’injecció d’aire és significativament superior als altres dos tipus de 
broquets (taula 7.4), encara que la interacció entre els diferents broquets utilitzats i 
els dos nivells de mostratge al cultiu no és significativa (figura 7.8).  

On sí que apareixen diferències significatives és entre els valors de deposició 
aconseguits amb els tres broquets, tant pel que fa als valors mitjans entre els dos 
nivells (taula 7.4), com als valors corresponents a cada nivell (taula 7.5). En tots 
els casos, els valors de deposició corresponents als broquets d’injecció d’aire són 
els que obtenen uns valors significativament superiors als altres dos tipus de bro-
quets. 

Això es pot interpretar en el sentit que, amb aquests broquets, l’eficiència del 
tractament és millor, amb més aprofitament del producte fitosanitari i un potencial 
de deriva inferior. S’ha de tenir en compte que la velocitat del vent en el moment 
de la realització dels assaigs de camp era bastant elevada (taula 7.2). En aquestes 
condicions és quan els broquets d’injecció d’aire tenen la possibilitat d’obtenir un 
millor resultat.  

Malgrat això, no s’han registrat diferències significatives entre els valors de de-
posició obtinguts en les mostres de deriva. Això pot ser degut a algun problema 
associat a la capacitat de retenció de les gotes de deriva per part dels netejadors de 
pipes, derivat de la seva posició tot just a sobre del cultiu. De ben segur que el 
mateix cultiu actuava com un filtre que evitava que els col·lectors quedessin expo-
sats al flux de deriva. De fet, la vegetació actua com un filtre molt efectiu a l’hora 
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de prevenir les pèrdues de polvorització fora de la parcel·la (Makarov et al., 1996). 
Per altra banda, la direcció del vent durant del tractament tampoc va ser l’òptima 
per unes mesures acurades de la deriva. Per aquest motiu es creu més convenient 
avaluar les pèrdues de cada un dels tractaments de forma indirecta, a partir dels 
valors de deposició a la vegetació aconseguits en cada cas, suposant que els valors 
més alts corresponen a unes pèrdues inferiors fora de l’objectiu. 

Taula 7.4. Valors de deposició dins del cultiu (mitjana dels col·lectors situats en les dues 
posicions), índex de penetració del producte dins de la vegetació, deposició en els 

col·lectors de deriva i coeficient de variació de la deposició de producte a sobre i a dins de 
la vegetació. Tots els valors de deposició estan normalitzats a una dosi de traçador de 250 
g/ha. Els valors seguits per la mateixa lletra dins de cada fila no presenten diferències signi-

ficatives. Test de Tukey, p<0.01 

 

Tipus de broquet Cònic Injecció d’aire Ventall 
Deposicions al cultiu(1), 

µg/cm2 
0.72b 1.40a 0.76b 

Índex de penetració(2) 0.18b 0.40a 0.18b 
Deriva(3), µg/cm2 0.03a 0.08a 0.03a 

CV sobre el cultiu, % 43 29 26 
CV dins del cultiu, % 87 60 76 

(1)ETD=0.06, n=88; (2)ETD= 0.05, n=42; (3)ETD=0.04, n=33 

 

Taula 7.5. Valors de les mitjanes de quadrats mínims de la deposició en µg[metall]/cm2 en  
els col·lectors situats a dos nivells respecte al cultiu de l’arròs. Els valors seguits per la 

mateixa lletra dins de cada fila no presenten diferències significatives, d’acord a un ajust de 
comparacions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

Continuant amb les deposicions de producte en la zona de tractament, es pot 
observar que la pitjor uniformitat de distribució a sobre de la vegetació s’obté amb 
els broquets cònics, segurament per l’efecte inicial del mal solapament entre els 
raigs de polvorització d’aquests tipus de broquets. En canvi, els broquets de ven-
tall, tant si són tradicionals com d’injecció d’aire, ja permeten d’entrada una millor 
uniformitat de distribució del producte en condicions estàtiques. La uniformitat de 
la distribució del producte dins de la vegetació és més dolenta que la que s’obté en 
els col·lectors situats a sobre del cultiu, segurament per la irregularitat de la vege-

 Broquet 
Nivell dins del cultiu Cònic Injecció d’aire Ventall 

Superior 1.22a 2.02b 1.28a 
Central 0.19a 0.72b 0.19a 
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Injecció d’aire 
Cònic 
Ventall 

tació en cada punt del cultiu i pel procés de transmissió de la polvorització dins de 
la vegetació. 

 

Figura 7.8. Deposició mitjana de la polvorització, en µg[metall]/cm2, als dos nivell en els 
quals es van mesurar les deposicions de producte dins del cultiu de l’arròs (1 nivell superi-

or; 2 nivell inferior) 

 

El fet tant de tenir una quantitat més gran de producte dipositada sobre el cul-
tiu, com d’obtenir una millor uniformitat de distribució no suposa de forma auto-
màtica una millor eficàcia biològica del tractament (annex C). Les aplicacions 
fungicides necessiten un bon recobriment dels òrgans vegetals per a un bon control 
de la malaltia. Els broquets d’injecció d’aire, que produeixen una gota més gran, 
proporcionen un recobriment inferior a igualtat de volum d’aplicació i, per tant, 
poden tenir problemes d’eficàcia biològica. Per altra banda, el fet de tractar millor 
les parts baixes del cultiu, permet un bona protecció d’aquesta zona en el cas de 
malalties que es puguin originar o afectar especialment aquesta part de la planta. 

7.1.5. Conclusions 

En els tractaments amb un polvoritzador hidràulic a l’arròs, amb els broquets 
d’injeccó d’aire s’obté una millor eficiència, amb una quantitat de producte més 
elevada sobre la vegetació, tant respecte als broquets cònics de turbulència com als 
de ventall, amb un aprofitament millor del producte i menys risc de contaminació, 
sobretot quan fa una mica de vent. 

Deposició 
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En la mateixa línia, els broquets d’injecció d’aire i, en menor mesura, els de 
ventall han demostrat, també, aconseguir una penetració dins del cultiu superior als 
broquets cònics.  

La uniformitat de distribució del producte sobre el conreu és també superior 
amb els broquets d’injecció d’aire o amb els de ventall en comparació amb els 
cònics. Això, juntament amb la millor eficiència aconseguida, permet preveure una 
bona eficàcia en el control de les malalties.  

Ara bé, amb un volum igual de líquid, amb els broquets d’injecció d’aire s’obté 
un recobriment inferior de la part superior del cultiu a causa de la mida més grossa 
de les gotes. Això pot anar en detriment de l’eficàcia biològica en el control de les 
malalties fúngiques de l’arròs, i explicaria els resultats obtinguts en una de les 
campanyes en els assaigs d’avaluació biològica, on els broquets cònics han donat 
uns resultats superiors. 

 

 

 

●●● 
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7.2. Efecte dels broquets d’injecció d’aire en la distribució de la polvorització 
en una plantació de fruiters 

Es presenten, a continuació, els resultats de la investigació de l’efecte dels bro-
quets d’injecció d’aire en l’eficiència de la distribució de la polvorització en una 
plantació de fruiters. Els assaigs de camp realitzats es divideixen en dues parts. En 
la primera s’avalua la distribució de la polvorització en una mateixa aplicació, amb 
la mesura de la deposició a la vegetació i de les pèrdues fora de l’objectiu, tant a 
terra com per deriva, dins de la mateixa plantació. En la segona part s’avaluen, de 
forma independent, la distribució de producte a la vegetació i les pèrdues per deri-
va, en dos assaigs de camp realitzats en una mateixa plantació però en èpoques 
diferents. 

 

7.2.1. Objectius 

De la mateixa manera que en les aplicacions adreçades als conreus extensius 
amb polvoritzadors hidràulics, la reducció de la contaminació en els conreus arbo-
ris és també una necessitat, si es vol reduir de forma efectiva l’impacte ambiental 
dels tractaments fitosanitaris. 

L’objectiu del treball experimental que es presenta en aquesta apartat ha estat 
avaluar l’eficiència d’una aplicació de productes fitosanitaris de models de bro-
quets d’injecció d’aire, en comparació amb els broquets cònics de turbulència que 
s’utilitzen tradicionalment en els tractaments en conreus fruiters. 

 

 

 

7.2.2. Primera part  

7.2.2.1. Metodologia 

Els assaigs de camp que es presenten en aquesta part de la recerca es van realit-
zar en dues plantacions de perers de la zona fructícola de Lleida amb un procedi-
ment experimental similar. A continuació es presenta la metodologia i els resultats 
obtinguts en la primera part, caracteritzada per la utilització d’un traçador fluores-
cent i la mesura de la deriva dins de la mateixa plantació. Més endavant es descriu 
la segona part, que va consistir en la mesura de la deposició de la polvorització 
amb traçadors metàl·lics i amb una metodologia de mesura de la deriva basada en 
la norma ISO 22866:2005. 
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Figura 7.9. Broquets d’injecció d’aire ID90-02 de la marca Lechler® muntats en el polvorit-
zador Ilemo-Hardi® Condor C i aplicació en la plantació de perers 

 

Figura 7.10. Localització de les 
zones de tractament en la par-
cel·la experimental per a cadas-
cun dels broquets assajats 
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En aquesta primera part de l’assaig de camp es va utilitzar un polvoritzador 
amb assistència d’aire Ilemo-Hardi® Condor C convencional, amb un grup d’aire 
format per canals concèntrics, que divideixen la sortida de l’aire en seccions més 
petites, per tal d’aconseguir una velocitat de sortida més uniforme. Sobre aquest 
polvoritzador s’hi van instal·lar, per a cada un dels dos tractaments i seguint la 
mateixa distribució, els broquets cònics estàndard (ATR taronja d’Albuz®) i els 
broquets d’injecció d’aire (ID90-02 de Lechler®) (figura 7.9). L’aplicació es va fer 
l’any 2000 en una plantació de perers de la varietat Conference de 5 anys d’edat de 
la finca de Gimenells de l’Estació Experimental a Lleida de l’IRTA (figura 6.10). 
La separació entre files de la plantació era de 4 m, la separació entre arbres d’1.5 
m, l’alçària dels arbres de 3.5 m i la determinació de l’índex d’àrea foliar, mesurat 
en dos punts de la plantació, va donar un resultat mitjà de 2.6.  Per altra banda, 
també es va estimar el Tree Row Volume de la plantació, dividint l’arbre en 4 ni-
vells i determinant l’àrea de cada una de les seccions resultants, amb un valor glo-
bal de volum de vegetació de 6300 m3/ha. 

El disseny dels assaigs de camp dins de la parcel·la experimental es pot veure 
en la figura 7.10, on s’indica la posició relativa de les files de la plantació que es 
van utilitzar per assajar cadascun dels models de broquets. Es va tractar una fila de 
110 m pels dos costats amb dues passades del polvoritzador per cada un dels car-
rers laterals, amb tots els broquets de la màquina oberts. Com a traçador per avalu-
ar la distribució de la polvorització es va utilitzar el colorant fluorescent 
sulfoflavina brillant (BSF), a una concentració al líquid de tractament de 0.85 g/l. 
Les aplicacions amb cada un dels broquets es van realitzar en dies diferents, però 
les condicions meteorològiques eren prou similars com per a permetre una compa-
ració entre els resultats obtinguts.  

La taula 7.6 presenta les condicions de treball per als dos tractaments. Per tal de 
mantenir els volums d’aplicació, malgrat utilitzar-se broquets diferents, en cada 
cas es van ajustar les pressions de treball als valors que s’indiquen en la taula. Per 
la seva banda, la taula 7.7 resumeix les condicions meteorològiques mesurades al 
camp en el mateix moment de l’aplicació. L’estació meteorològica es va col·locar 
a dins de la plantació, amb el sensor de temperatura i humitat a 1.5 m d’altura i 
l’anemòmetre a 10 m, orientat en la direcció de les files de la plantació. 

Taula 7.6. Condicions de treball en el tractament amb els dos tipus de broquets 

 

Tractament 
Volum d’aplicació 

(L/ha) 
Velocitat de 
treball  (km/h) 

Cabal d’aire 
(m3/h) 

Pressió 
(bar) 

Lechler® ID 90-02  585 5.0 32800 9.5 
Albuz® ATR taronja 600 4.9 32800 11.5 
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Taula 7.7. Condicions meteorològiques durant les aplicacions amb els dos tipus de broquets 

 

Tractament Temperatura 
(°C) 

Humitat relativa 
(%) 

Velocitat del 
vent (m/s) 

Direcció del 
vent (1) (°) 

Lechler® ID 90-02 23 81 2.3 40 
Albuz® ATR taronja 22 86 3.9 35 

(1)
En relació a la direcció de desplaçament del polvoritzador 

 

 

Figura 7.11. Posició de les tires de paper de filtre utilitzades com a col·lectors per a la me-
sura de les pèrdues de polvorització al terra 

 

Per tal d’avaluar l’eficiència de distribució de la polvorització es van mesurar la 
distribució de la deposició a la vegetació, les pèrdues al terra i la deriva en un as-
saig plantejat amb tres repeticions. Les repeticions es van situar en diferents posi-
cions de la fila tractada, amb una separació suficient per tal d’evitar possibles 
fenòmens de contaminació creuada tant en el moment de realitzar els tractaments, 
com, posteriorment, durant la recollida de les mostres, tal com es pot observar en 
la figura 7.10. 

Pel que fa, concretament, a les deposicions de la polvorització a la vegetació, 
aquestes es van mesurar recollint fulles de perer de diferents zones de la vegetació. 
Per aquest motiu, la capçada es va dividir en 4 nivells, de baix a dalt, i quatre ca-
pes, d’un costat a l’altre de la vegetació. Les dues capes centrals es van considerar 
fins a 0.5 m des del eix de l’arbre. Cada mostra estava composta per 5 fulles de 
perer, recollides aleatòriament de la zona en qüestió. En total se’n van recollir 4 de 
cada una de les zones en què s’havia dividit la vegetació. 

Les pèrdues de producte al terra es van mesurar utilitzant papers de filtre de 50 
x 3 cm, col·locats al terra en 5 posicions de través, respecte a la passada del polvo-
ritzador. Les tires de paper es van fixar amb pinces sobre uns suports i, d’aquesta 
manera, es van col·locar directament al terra en cada un dels punts de mostratge 
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(figura 7.11). Per la seva part, les pèrdues per deriva de polvorització es van mesu-
rar amb fils de plàstic de 2 mm de diàmetre, instal·lats sobre màstils d’alumini, 
formant línies verticals de 10 m d’alçària situades a 2 m del límit de la zona tracta-
da (figura 7.12). El fil de plàstic es va recollir en mostres independents de 0.5 m de 
longitud cada una. La figura 7.13 mostra el disseny experimental per cada una de 
les 3 repeticions de l’assaig, amb la indicació de la posició relativa a la fila tracta-
da de cada un dels punts de mostreig, tant de les pèrdues al terra com de la deriva.  

El rentat de les mostres de fulles, paper de filtre i fils de plàstic es va fer amb 
quantitats diferents d’aigua destil·lada, en funció de la quantitat de traçador pre-
sent a les mostres, per tal d’obtenir un valor de concentració final en l’interval de 
mesura de l’espectrofluoròmetre. Per aquesta raó el volum d’aigua utilitzada va 
oscil·lar entre els més de 2000 ml en el cas d’algunes mostres de fulles fins a no-
més 20 ml en les mostres de fils de plàstic de la deriva. 

 

Figura 7.12. Fils de plàstic utilitzats en la mesura de la deriva a dins de la plantació 
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Figura 7.13. Esquema en alçat (a la part superior) i en planta del disseny experimental per 
una repetició en l’assaig de distribució de la polvorització 

 

7.2.2.2. Resultats i discussió 

Els valors mitjans de la deposició de producte a la vegetació, de les pèrdues de 
polvorització al terra i de la deriva (taula 7.8) mostren que les pèrdues per deriva 
es van reduir, de forma clara, quan es van utilitzar broquets d’injecció d’aire. Les 
deposicions de producte a la vegetació són similars per als dos tipus de broquets, 
encara que són també una mica millors en el cas dels broquets d’injecció d’aire, 
segurament com a conseqüència d’unes pèrdues per deriva inferiors. Tanmateix, 
els valors mitjans dels dos assaigs no presenten diferències significatives a nivell 
estadístic. També es pot observar una millor uniformitat de les deposicions quan 
s’utilitzen els broquets d’injecció d’aire, tal com es pot comprovar amb els valors 
més baixos del coeficient de variació. 

La figura 7.14 presenta les pèrdues de polvorització globals mesurades en 
l’assaig en la plantació de perers. La diferència del perfil de les pèrdues per deriva 
per ambdós tipus de broquets és molt clara. Això es tradueix també en un valor de 
la variància de la distribució vertical de la deriva (σ2, de la expressió 4.14) de 238 
m2 per als broquets cònics, davant de 13 m2 per als d’injecció d’aire (annex D). Per 
tant, d’acord amb els resultats, es pot afirmar que el risc de deriva associat a l’ús 
de broquets d’injecció d’aire és inferior al dels broquets cònics de turbulència. 
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Figura 7.14. Pèrdues de producte al terra i per deriva en l’assaig de la plantació de perers. 
Tots els valors de deposició estan normalitzats a una dosi de traçador de 500 g/ha 

 

 

Taula 7.8. Distribució de la polvorització en els diferents tractaments amb els valors de 
deposició normalitzats a una dosi de traçador de 500 g/ha. Els valors seguits per la mateixa 
lletra dins de cada columna no presenten diferències significatives. Test de Tukey, p<0.01 

(1) ETD=0.04, n=167; (2)ETD= 0.05, n=30; (3)ETD=0.05, n=120 

Deposició a la vegetació Tractament 
 Mitjana(1) 

(µg[BSF]/cm2) 
CV (%) 

Pèrdues al terra(2) 
(µg[BSF]/cm2) 

Deriva(3) 
(µg[BSF]/
cm2) 

Lechler® ID 90-02 1.27a 32 0.69a 0.23a 
Albuz® ATR  taronja 1.22a 40 0.70a 0.89b 



 Efecte dels broquets d’injecció d’aire 

 

128 

Taula 7.9. Valors de les mitjanes de quadrats mínims per als valors de deposició de la 
polvorització (µg[BSF]/cm2) en els col·lectors situats en diferents posicions en el sòl. Els 

valors seguits per la mateixa lletra dins de cada columna no presenten diferències 
significatives d’acord amb un ajust de comparacions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. 

(SAS 9.1®) 

 

 

 

Figura 7.15. Deposició de la polvorització en els diferents nivells de la vegetació mesurada 
en l’assaig de camp, amb els dos tipus de broquets utilitzats. D , deposició mitjana en cada 
nivell, CV, coeficient de variació (en tant per 1). Tots els valors de deposició estan norma-

litzats a una dosi de traçador de 500 g/ha 

Tractament Posició (distància des de la passada) 
 E2 (4 m) E1 (2 m) C (0 m) D1 (2 m) D2 (4 m) 

Lechler® ID 90-02 0.40 a 1.01a 0.72 a 0.50 a 0.50 a 
Albuz® ATR  taronja 0.54 a 0.74 a 1.10 a 0.55 a 0.53 a 



Broquets d’injecció d’aire als fruiters. Primera part 

 

129 

Pel que fa a les pèrdues al sòl, no hi ha diferències significatives entre els va-
lors mitjans obtinguts amb els dos tipus de broquets. Sí que s’observa, però, una 
certa interacció entre els valors de deposició en els diferents punts de mostreig i 
els tipus de broquets utilitzats. Així, en els col·lectors situats sota la mateixa fila 
tractada, les pèrdues són superiors quan s’utilitzen els broquets d’injecció d’aire, 
mentre que en les posicions més allunyades (E2 i D2), les pèrdues són superiors en 
el cas de treballar amb els broquets cònics, sense haver-hi però diferències signifi-
catives des d’un punt de vista estadístic (taula 7.9). Això ens porta a pensar que els 
broquets d’injecció d’aire tendeixen principalment a reduir les pèrdues a més llar-
ga distància de la zona de tractament. 

Analitzant la deposició de producte a la vegetació de la figura 7.15, s’observa 
que la millor uniformitat de deposició de la polvorització obtinguda amb els bro-
quets d’injecció d’aire està provocada principalment per una millor penetració de 
la polvorització al centre de l’arbre. Efectivament, en l’estudi estadístic s’observa 
una interacció qualitativa entre els dos tipus de broquets assajats i les deposicions 
a l’interior i a l’exterior de la vegetació (figura 7.16). Mentre que els broquets 
d’injecció d’aire provoquen unes deposicions inferiors als cònics a l’exterior de 
l’arbre, en la part interior l’efecte és invers, amb una deposició més alta dels bro-
quets d’injecció d’aire. Aquest efecte és més clar en el nivell de 0.90 a 1.80 m, que 
és el que presenta una densitat foliar més elevada. 

 

Figura 7.16. Deposició mitjana de la polvorització, en µg[BSF]/cm2, a l’interior i a 
l’exterior de la vegetació, per als dos tipus de broquets assajats 

 

Els resultats són similars als de Heinkel et al. (2000), els quals, a més, no van 
trobar una reducció de l’eficàcia biològica en les plantacions de pomera utilitzant 

Lechler® ID 90-02 

Albuz® ATR taronja 

Deposició 

Profunditat 
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broquets d’injecció d’aire. Malgrat això, en aquest assaig no es van mesurar distri-
bucions de la polvorització a més petita escala, com per exemple les diferències de 
deposició entre la part de sobre i la de sota de les fulles o la deposició a la fruita. 
Tampoc es va mesurar el percentatge de recobriment de la superfície foliar o el 
nombre d’impactes produïts pels dos tipus de broquets. Tots aquests factors també 
poden afectar, i a vegades de forma decisiva, l’eficàcia biològica dels tractaments. 

 

 

 

●●● 
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7.2.3. Segona part 

7.2.3.1. Metodologia 

Per a la segona part de l’assaig de l’eficiència dels broquets d’injecció d’aire en 
una plantació de perers, es va utilitzar un polvoritzador hidropneumàtic Ilemo-
Hardi® Arrow 1000 (figura 7.17) amb deflectors verticals de 2.5 m d’alçària, amb 
dipòsit de 1000 l i un grup d’aire amb un ventilador de 810 mm de diàmetre, espe-
cialment dissenyat per al tractament en plantacions de fruiters, funcionant a 460 
r/min de la presa de força. Es va equipar amb 2 tipus de broquets d’injecció d’aire 
per tal de mesurar la distribució de la polvorització en comparació amb els bro-
quets cònics de turbulència (Albuz®) tradicionalment utilitzats en aquests tipus 
d’aplicacions. L’objectiu va ser veure possibles diferències de la qualitat de la 
deposició a la vegetació dels tres tipus de broquets i poder mesurar i quantificar les 
pèrdues per deriva. 

 

Figura 7.17. Tractament en l’assaig de distribució de producte a la vegetació (esquerra), 
i de mesura de la deriva 

 

Un dels broquets d’injecció d’aire utilitzats va ser el model Airmix 11004 de la 
marca Agrotop®, que a 2 bar de pressió proporciona un cabal de d’1.31 l/min, se-
gons les taules proporcionades pel fabricant. Es tracta d’un broquet de ventall amb 
l’aspiració d’aire per la part de sota del broquet i amb un disseny compacte que fa 
que sigui només 10 mm més llarg que un broquet de ventall convencional. El rang 
de pressions de treball per aquest broquet és d’1 a 6 bar, inferior a la pressió de 
treball recomanada per a la majoria de broquets d’injecció d’aire. 

L’altre model utilitzat va ser el model ITR de color verd de Lechler®. Es tracta 
d’un model de broquet cònic d’injecció d’aire que produeix un espectre de gotes 
molt grosses, amb molta capacitat de reducció de la deriva. El model de broquet de 
color verd a una pressió de 15 bar proporciona un cabal d’1.31 l/min. 
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El broquet Albuz® de color taronja es va utilitzar a una pressió de 9 bar, a la 
qual, d’acord amb la informació proporcionada pel fabricant en el seu catàleg, 
proporciona també un cabal d’1.32 l/min. D’aquesta manera s’aconsegueix mante-
nir constant el cabal del polvoritzador en tots els tractaments amb diferents bro-
quets. Un resum de les condicions de treball es pot veure en la taula 7.10. 

L’assaig es va dividir en dues parts diferenciades. En una primera aplicació, en 
el moment de ple desenvolupament vegetatiu del cultiu al mes de juny, es va fer la 
mesura de la distribució del producte a la vegetació i les pèrdues al terra, ja que en 
aquesta època és quan les condicions de la plantació suposen una complicació més 
gran a l’hora d’aconseguir una bona eficiència de les aplicacions de fitosanitaris. 
La segona part de l’assaig es va realitzar al mes d’octubre, encara amb un impor-
tant desenvolupament vegetatiu del cultiu, però amb menys vegetació que en 
l’època del primer tractament. L’objectiu d’aquesta part de l’assaig va ser la mesu-
ra de les pèrdues de producte per deriva. Amb aquesta intenció es va dissenyar 
l’assaig d’acord amb la norma ISO 22866:2005 de mesura de deriva al camp. 
D’acord amb la metodologia que presenta aquesta norma, l’assaig es va realitzar en 
el marge de la plantació, col·locant màstils de deriva de 10 m d’alçària a 5 m del 
marge exterior de la zona de tractament. També es van col·locar col·lectors al terra 
a una distància de 5 i 10 m de la zona de tractament (figura 7.18).  

 

Taula 7.10. Condicions d’aplicació en el tractament de distribució de producte a la vegeta-
ció i de mesura de les pèrdues per deriva amb broquets d’injecció d’aire 

 

Broquet Pressió (bar) Velocitat (m/s) 
Volum d’aplicació 

(l/ha) 
Albuz® ATR taronja 9 1.39 710 
Agrotop® Airmix roig 2 1.39 710 
Lechler® ITR verd 15 1.39 710 

 

L’assaig es va localitzar en una plantació de perers de la varietat Blanquilla for-
mada en palmeta a l’Escola de Capacitació Agrària del DAR a Alfarràs (figura 
7.19) i es va realitzar l’any 2007. Les dimensions de la plantació eren: separació 
entre files de 4 m, separació entre arbres de 2 m i alçària dels arbres de 3.5 m. 

Es van utilitzar com a traçadors quelats metàl·lics de ferro, manganès i zinc a 
una concentració al voltant de 2500  mg/l de metall en el líquid d’aplicació, acon-
seguida amb una preparació a base de 2 kg/100 l de producte comercial. Donat que 
la riquesa de metall en cada un dels quelats és diferent, la concentració final de 
metall va ser variable d’un tractament a l’altre. Les aplicacions es van realitzar de 
forma consecutiva, en un interval d’aproximadament 1 h. Aquest temps era el 
temps mínim necessari per a dur a terme la instal·lació dels nous broquets i la nete-
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ja de la màquina i, d’aquesta manera, evitar la contaminació de traçadors entre el 
diferents tractaments. 

 

Figura 7.18. Esquema en alçat (a la part superior) i en planta del disseny experimental 
per a la realització de l’assaig de deriva en una plantació de fruiters, d’acord amb la norma 

ISO 22866:2005 

 

Figura 7.19. Localització de la parcel·la de perers en la finca de l’Escola de Capacitació 
Agrària d’Alfarràs (font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

Perera cv. Blanquilla 
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Cada un dels traçadors es va associar a un tipus de broquet i es van fer els tres 
tractaments sobre els mateixos arbres de la plantació, tant en el tractament per a la 
mesura de les deposicions a la vegetació com en el de mesura de la deriva.  

El polvoritzador estava preparat per a la realització dels assaigs de camp amb 
uns dipòsits intercanviables de 100 l per a la preparació de cada una de les barre-
ges amb els tres tipus de traçadors. Un cop col·locats els dipòsits en la part davan-
tera de la màquina, es connectaven amb el sistema de distribució de líquid del 
polvoritzador, de forma que es podien omplir amb l’aigua neta que 
s’emmagatzemava en el dipòsit principal, tant per a preparar la barreja amb el tra-
çador, com per a la neteja de la màquina entre els diferents tractaments.  

La metodologia per al mostratge de les deposicions de producte sobre la vege-
tació i les corresponents pèrdues al terra va ser la mateixa que la que es va utilitzar 
en la primera part d’aquest assaig. En canvi, per a la mesura de les pèrdues per 
deriva, seguint la norma ISO 22866:2005, es van situar tires de paper de filtre, de 
42.5 x 5 cm,  per a la mesura de la deposició de la deriva al terra a 5 i 10 m del 
límit de la zona de tractament i, al mateix temps, es va determinar el flux de deriva 
per l’aire, aquest cop només a una distància de 5 m de la zona de tractament, utilit-
zant fils de plàstic de 2 mm de diàmetre fins a una altura de 10 m, amb la utilitza-
ció de màstils telescòpics (figura 7.20). Per tal d’aconseguir una quantitat de 
deposició més elevada de producte en els col·lectors es van realitzar un total de 3 
passades amb el polvoritzador d’una longitud de 60 m, seguint el recorregut que 
s’indica en la figura 7.18, amb tots els dos costats del polvoritzador oberts. En el 
moment de calcular els valors de deposició, per tal de permetre la comparació amb 
els valors de deriva obtinguts en la primera part d’aquest treball, es van referir els 
valors de deposició als que s’haurien obtingut amb una sola passada del polvorit-
zador. 

També, de la mateixa manera, un cop realitzat el tractament, en cada un dels 
dos assaigs es va procedir a la recollida de les mostres. Per tant, en el cas del trac-
tament a la vegetació, es van recollir mostres de fulles de cada una de les zones en 
què s’havia dividit la plantació. En el cas de l’assaig de mesura de la deriva es van 
recollir els col·lectors artificials utilitzats per a la seva avaluació: papers de filtre i 
fils de plàstic. 

 L’extracció de les mostres al laboratori es va realitzar amb una quantitat varia-
ble d’aigua desionitzada. En el cas de les mostres de fulles i de col·lectors de pol-
vorització al terra en forma de tires de paper de filtre es van utilitzar sempre 100 
ml d’aigua, mentre que en el cas de les mostres dels col·lectors de deriva, en forma 
de 100 cm de fil de plàstic de 2 mm de diàmetre,  se’n van utilitzar 50 ml. La quan-
titat de líquid de rentat es reduïa al mínim indispensable per a una correcta extrac-
ció del traçador, de forma que no es perdés resolució en la determinació 
quantitativa de la concentració de metall, tenint en compte que el límit de detecció 
dels metalls és inferior a la dels colorants fluorescents. 
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Figura 7.20. Posició dels màstils per a la mesura de la deriva i detall dels fils de plàstic 
emprats com a col·lectors 

Durant la realització dels tractaments es van fer les mesures de les condicions 
meteorològiques, que es mostren en les taules 7.11 i 7.12. En l’assaig de la mesura 
de la distribució de producte a la vegetació, la mesura de les condicions meteoro-
lògiques es va fer dins de la mateixa plantació, mentre que en l’assaig de mesura 
de les pèrdues per deriva es va col·locar l’estació meteorològica fora de la planta-
ció en les condicions que determina la norma ISO 22866:2005. En tots els casos, 
les dades de vent es van mesurar a 2 m per sobre de la capçada dels arbres, mentre 
que el sensor de temperatura i humitat es va situar a 1.5 m d’altura respecte al ter-
ra. 

 

7.2.3.2. Resultats i discussió 

Els valors globals de les deposicions de producte a la vegetació presenten dife-
rències significatives entre els tres tipus de broquets assajats (taula 7.13). El valor 
mitjà de deposició dels broquets cònics ocupa un valor central respecte dels dos 
broquets d’injecció d’aire, encara que les diferències només són significatives 
entre els resultats dels dos broquets d’injecció d’aire, amb valors més alts en el cas 
dels de ventall (Airmix), però no entre aquests i els broquets cònics.  
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Taula 7.11. Condicions meteorològiques mesurades durant l’assaig de mesura de les de-
posicions a la vegetació 

 

Tractament 
Temperatura 

(°C) 
Humitat rela-
tiva (%) 

Velocitat del 
vent (m/s) 

Direcció del 
vent (1) (°) 

Albuz® ATR taronja 24 58 0.54 52 
Agrotop® Airmix roig 26 44 1.8 6 
Lechler® ITR verd 28 44 1.5 347 
(1)
En relació a la direcció de desplaçament del polvoritzador 

 

Taula 7.12. Condicions meteorològiques mesurades durant l’assaig de mesura de les 
pèrdues de producte per deriva 

 

Tractament 
Temperatura 

(°C) 
Humitat rela-
tiva (%) 

Velocitat del 
vent (m/s) 

Direcció del 
vent (1) (°) 

Albuz® ATR taronja 18 67 1.2 80 
Agrotop® Airmix roig 20 59 1.7 167 
Lechler® ITR verd 19 61 1.1 63 
(1)
En relació a la direcció de desplaçament del polvoritzador 

 

Taula 7.13. Distribució de la polvorització en el tractament a la vegetació amb diferents 
tipus de broquets. Els valors estan normalitzats a una dosi de traçador de 500 g/ha. Els 
valors seguits per la mateixa lletra dins de cada columna no presenten diferències 

significatives. Test de Tukey, p<0.01 

  

Deposició a la vegetació 
Tractament Mitjana(1) 

(µg[metall]/cm2) 
CV (%) 

Pèrdues al terra(2) (µg 
[metall]/cm2) 

Albuz® ATR taronja 0.95ab 43.8 0.31a 
Agrotop® Airmix roig 1.02a 38.3 0.59b 
Lechler® ITR verd 0.89b 43.3 0.38c 
(1)ETD=0.03, n=192; (2) ETD=0.02, n=30 
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Figura 7.21. Deposició de producte en els diferents nivells de la capçada dels arbres obtin-
guda amb els tres tipus de broquets utilitzats. Els valors de deposició estan normalitzats a 

una dosi de traçador de 500 g/ha 

 

Continuant amb l’anàlisi de la distribució de les deposicions a la vegetació, els 
valors dels coeficients de variació indiquen una major uniformitat en el cas dels 
broquets d’injecció d’aire de ventall (Airmix), que té el seu reflex en una distribu-
ció més uniforme de la deposició en els diferents nivells de la vegetació (figura 
7.21), en comparació amb els broquets cònics d’injecció d’aire (ITR), amb una 
disminució dels valors de deposició a la part alta de l’arbre, o amb els dels bro-
quets cònics (ATR), amb més producte precisament en aquesta part alta de la vege-
tació.  

Analitzant, des d’un punt de vista estadístic, l’efecte dels diferents nivells de la 
capçada dels arbres en els valors de deposició aconseguits per a cada tipus de bro-
quets, es pot constatar una interacció significativa entre aquests factors (figura 
7.22). En efecte, la deposició és significativament més baixa en la part superior 
dels arbres quan s’utilitzen els broquets cònics d’injecció d’aire (Lechler® ITR 
verd), en relació amb els resultats aconseguits amb els broquets cònics de turbu-
lència, però també amb els d’injecció d’aire de ventall (taula 7.14). En canvi, no 
s’observa una interacció significativa entre les deposicions a la part interior i exte-
rior de la capçada i el tipus de broquet. Per tant, en aquest assaig, el tipus de bro-
quet utilitzat no influeix en la capacitat de penetració del producte a dins de la 
vegetació, però sí en la seva distribució en altura.  
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Figura 7.22. Deposició de la polvorització, en µg[metall]/cm2, a diferents altures de la 
vegetació per als tres tipus de broquets utilitzats 

 

Taula 7.14. Valors de les mitjanes de quadrats mínims per als valors de deposició de la 
polvorització (µg[metall]/cm2) a diferents altures a l’arbre. Els valors seguits per la mateixa 
lletra dins de cada columna no presenten diferències significatives d’acord amb un ajust de 

comparacions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

Pel que fa a les pèrdues al sòl mesurades dins de la plantació en el mateix as-
saig de deposicions a la vegetació (taula 7.13), hi ha diferències significatives en-
tre els valors mitjans aconseguits amb els tres tipus de broquets. Els que presenten 
els resultats millors són els broquets cònics de turbulència, mentre que les pèrdues 
més altes corresponen als broquets d’injecció d’aire de ventall (Airmix).  

Altura 
Tractament 

1 2 3 4 
Albuz® ATR taronja 0.82a 0.99a 0.86a 1.13a 
Agrotop® Airmix roig 0.95a 1.19a 0.94a 0.99a 
Lechler® ITR verd 0.90a 1.13a 0.81a 0.72b 

Albuz ATR taronja 

Airmix roig 
Lechler ITR 

Deposició 

Altura 
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També s’observa una interacció significativa entre els valors de deposició en 
els diferents punts de mostreig i els tipus de broquets utilitzats, sense una tendèn-
cia clara en aquest cas, però, pel que fa a l’efecte combinat entre la distància a la 
passada del polvoritzador i el tipus de broquet utilitzat (figura 7.23 i taula 7.15). 

 

 

 

Figura 7.23. Deposició de la polvorització, en µg[metall]/cm2, en les diferents posicions 
de mostreig al sòl per al tres tipus de broquets utilitzats 

 

La figura 7.24 presenta els valors de deriva mesurats al sòl i en els col·lectors a 
l’aire en el límit de la parcel·la de perers. Es pot observar en els valors mitjans, que 
es presenten en la taula 7.16, la variabilitat molt gran que hi ha entre els resultats, 
tant en les mostres de paper de filtre situades al terra com en les dels col·lectors del 
flux de polvorització per l’aire. 

Els valors absoluts més grans de deriva mesurada a l’aire corresponen als bro-
quets Airmix d’injecció aire. Aquest és en sí mateix un resultat sorprenent, però 
s’ha de tenir en compte també que en l’estudi estadístic no s’observen diferències 
significatives entre aquests i els broquets cònics estàndard. El fet que els broquets 
cònics d’injecció d’aire presentin els valors significativament més baixos s’explica 

Albuz ATR taronja 

Airmix roig 
Lechler ITR 

Deposició 
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amb el fet que són els que produeixen una mida de gotes més grossa. De tota ma-
nera, els broquets d’injecció d’aire aconsegueixen una reducció de la quantitat de 
producte recollida en els col·lectors més elevats del màstil de deriva (figura 7.24). 

Finalment, en el cas de les deposicions de deriva al terra, els valors mesurats a 
10 m de la zona de tractament no presenten diferències significatives entre els tres 
tipus de broquets utilitzats. Sí que es troben diferències, però, entre els valors mit-
jans de deposició mesurats a 5 m. En aquesta posició torna a ser el broquet Airmix 
el que presenta uns valors de deposició més alts, en aquest cas en relació tant a 
l’altre tipus de broquet d’injecció d’aire com al broquet cònic estàndard. 

 

Taula 7.15. Valors de les mitjanes de quadrats mínims per als valors de deposició de la 
polvorització (µg[metall]/cm2) en els col·lectors situats en diferents posicions en el sòl. Els 

valors seguits per la mateixa lletra dins de cada columna no presenten diferències 
significatives d’acord amb un ajust de comparacions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. 

(SAS 9.1®) 

 

 

 

Taula 7.16. Distribució de la polvorització en l’assaig de deriva, d’acord amb la norma 
ISO 22866:2005, amb els diferents tipus de broquets. Els valors estan normalitzats a una 
dosi de traçador de 1775 g/ha. Els valors seguits de la mateixa lletra dins de cada columna 

no presenten diferències significatives. Test de Tukey, p<0.01 

 

Deposició al terra   
(µg [metall]/cm2) 

Tractament 

5 m 10 m 

Deriva(1) (µg [metall] /cm2) 

Albuz® ATR taronja 0.51a 0.12a 0.41b 

Agrotop® Airmix roig 0.77b 0.09a 0.67b 
Lechler® ITR verd 0.30a 0.04a 0.07a 

(1) ETD = 0.10, n = 60 

Tractament Posició (distància des de la passada, m) 
 1 (4) 2 (2) 3 (0) 4 (2) 5 (4) 

Albuz® ATR taronja 0.16a 0.47a 0.38a 0.34a 0.18a 
Agrotop® Airmix roig 0.24a 0.69b 0.54a 0.87b 0.59b 
Lechler® ITR verd 0.19a 0.42a 0.34a 0.54a 0.43b 
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Figura 7.24.  Pèrdues de producte per l’aire i deposició al terra en l’assaig de deriva 
d’acord amb la norma ISO 22866:2005, amb els diferents tipus de broquets. Els valors estan 

normalitzats a una dosi de traçador de 1775 g/ha 

 

7.2.3.3. Conclusions 

D’acord amb els resultats de la primera part de l’assaig de comparació de bro-
quets en una plantació de perers, els broquets d’injecció d’aire demostren un bon 
comportament en aquests tipus d’aplicacions. En especial, el risc de deriva dismi-
nueix de forma substancial i, per tant, el risc de contaminació és inferior.  

Amb els broquets d’injecció d’aire s’obté una reducció de la contaminació de 
producte al sòl en la zona més allunyada a la del tractament, encara que les dife-
rències amb els broquets cònics no són estadísticament significatives. 

Els resultats de la deposició de producte sobre la vegetació no fan pensar en  
pèrdues en l’eficàcia biològica de les aplicacions de fitosantaris quan s’utilitzen 
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broquets d’injecció d’aire per als tractaments en plantacions de fruiters, encara que 
aquest paràmetre no s’ha mesurat directament. 

Pel que fa als resultats de la segona part de l’assaig, es pot observar que el com-
portament dels broquets d’injecció d’aire depèn del model assajat. En el cas dels 
broquets cònics d’injecció d’aire, que són els que produeixen una mida de gotes 
més gran, d’acord amb informacions del fabricant, l’efecte de disminució del flux 
de deriva a l’aire és ben aparent, tant respecte als broquets cònics convencionals 
com als broquets d’injecció d’aire de ventall. 

Encara que, de forma sorprenent, els valors de deposició de deriva a 5 m del 
tractament són més alts en el cas dels broquets d’injecció d’aire de ventall que en 
els cònics convencionals, els resultats són estadísticament equivalents tant a 10 m 
com en la mesura del flux de polvorització a l’aire. És més, en els col·lectors situ-
ats a més altura, els valors de deposició mesurats en el tractament amb els broquets 
d’injecció d’aire són inferiors.  

La distribució del producte sobre la vegetació obtinguda amb els broquets cò-
nics d’injecció d’aire no és tant bona, amb més dificultat per arribar a les parts 
altes de la plantació, encara que amb una penetració similar a l’interior de la vege-
tació. Tanmateix, si es fa la comparació amb l’altre tipus de broquet d’injecció 
d’aire, els valors són similars als obtinguts amb els broquets cònics convencionals. 

En resum, els broquets d’injecció d’aire permeten una reducció de la contami-
nació per deriva, més important en el cas dels models que produeixen una mida de 
gotes més grossa i més evident a més distància de la zona del tractament, tant en 
altura a l’aire com en horitzontal al sòl. 

Encara que la distribució de producte sobre la vegetació que s’obté amb els bro-
quets d’injecció d’aire és molt similar als broquets cònics convencionals, amb 
diferències més evidents només en els broquets que produeixen una mida més 
grossa de les gotes, es podria esperar un cert efecte negatiu sobre l’eficàcia biolò-
gica de les aplicacions derivat de les diferències en el recobriment de les superfíci-
es vegetals. Aquest extrem, però, no s’ha mesurat en el present treball. 
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8. Avaluació dels tractaments aeris a l’arròs en el Delta de 
l’Ebre  

 

 

Per acabar la descripció dels assaigs de camp realitzats amb l’objectiu 
d’avaluar el potencial contaminant dels tractaments fitosanitaris, es presenta a 
continuació un treball experimental realitzat al Delta de l’Ebre, on s’ha comparat 
l’eficiència de diferents mitjans aeris de lluita fitosanitària amb un tractament ter-
restre realitzat amb un polvoritzador hidràulic. Aquests assaigs de mitjans 
d’aplicació es van incloure dins d’un projecte d’optimització del control de la Pyri-
culariosi a l’arròs del Delta de l’Ebre entre el Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida.  

 

8.1. Introducció 

Les primeres referències a la realització de tractaments aeris es remunten quan  
l’aviació es trobava a les beceroles, a principis del segle XX (Barry, 1993), mo-
ment en què ja hi ha constància d’aplicacions aèries als boscos. D’acord amb La-
vers (1993), la utilització d’aeronaus per als tractaments fitosanitaris a 
l’agricultura va arribar al punt àlgid a finals dels anys 70, quan tant els Estats Units 
com l’antiga Unió Soviètica dominaven el panorama mundial de les aplicacions 
aèries. De fet, les zones agràries caracteritzades per grans extensions de monocul-
tiu són les més adaptades a aquests sistema d’aplicació de fitosanitaris, mentre que 
en els ambients agrícoles on domina l’atomització de la propietat i on és freqüent 
de trobar una gran varietat de cultius, és més difícil fer ús de les aplicacions aèries.  

Pel que fa referència a les aplicacions aèries en conreus extensius, segons Fritz 
et al. (2007), els valors òptims de volum d’aplicació i mida de les gotes per a cada 
tractament depenen tant de l’enèmic a combatre (sigui plaga, malaltia o males her-
bes) com de les característiques del conreu i no és possible donar una recomanació 
de caràcter general. 

En canvi, sí que es constata de forma general que els tractaments aeris solen te-
nir un control pitjor de la polvorització i el risc ambiental és superior (Woods et 
al., 2001), especialment quan es treballa prop de zones sensibles, com les reserves 
naturals. Tal com exposa Hewitt (2000), als Estats Units es van realitzar nombro-
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sos assaigs de camp per tal d’avaluar el risc de contaminació per deriva deguda als 
tractaments aeris. Aquest treball es va dur a terme per l’Spray Drift Task Force, un 
consorci d’empreses d’agroquímics, per tal de poder registrar els seus productes 
d’acord amb les normes de l’administració americana. Dins d’aquest treball, a 
partir dels resultats de 180 assaigs de camp, es conclou que les característiques de 
la polvorització, l’altura del tractament i la velocitat del vent són els factors prin-
cipals que afecten la quantitat de deriva. 

Ara bé, la dificultat logística i el cost de fer mesures de camp del risc de deriva 
en els tractaments aeris ha propiciat el desenvolupament de models informàtics 
que permeten fer una anàlisi de sensibilitat de l’eficiència de les aplicacions, 
d’acord amb variacions de les condicions de tractament, de cultiu i ambientals, 
com per exemple AgDRIFT®, AGDISP®, DropKick® o SpraySafe Manager®. 
Aquests models permeten preveure el desplaçament aleatori de les gotes, especi-
alment per a resoldre el moviment del núvol de polvorització en les proximitats de 
l’estela de l’aeronau (Craig et al., 1998) i, posteriorment, fer previsions de la dis-
persió atmosfèrica de la polvorització per tal de preveure’n la seva deposició sobre 
vegetació o bé el risc de deriva. En el cas concret dels tractaments aeris a l’arròs, 
també s’han desenvolupat models específics per avaluar el risc de contaminació de 
les aplicacions realitzades prop de zones poblades (Tsuchida i Katou, 1992).  

És precisament el risc de contaminació que es deriva de la utilització d’aquests 
mitjans d’aplicació, el que ha comportat la introducció d’estrictes regulacions en 
els països del nostre entorn. Així, en el marc de la Unió Europea, la futura directi-
va per a l’aplicació sostenible de pesticides (Parlament Europeu, 2009), amb tota 
probabilitat establirà una prohibició general a l’ús dels mitjans aeris per a 
l’aplicació de fitosanitaris, excepte en aquells casos, que sempre s’hauran de justi-
ficar de manera adequada, en què no són possibles alternatives viables. 

 

8.2. Objectius 

L’objectiu d’aquesta part del treball és comparar l’eficiència d’aplicacions rea-
litzades amb avió, helicòpter i des del terra amb un polvoritzador hidràulic, en les 
condicions d’un tractament fungicida a l’arròs en el Delta de l’Ebre.  

El cultiu de l’arròs és un bon exemple d’aquells casos en què, els tractaments 
aeris, malgrat tenir una alternativa terrestre viable, s’utilitzen de forma freqüent 
per diferents avantatges d’ordre pràctic en la gestió de les aplicacions, tant de 
temps, com d’oportunitat o de facilitat de realització. Per aquest motiu, qualsevol 
informació que pugui aportar llum sobre l’eficiència comparada dels dos sistemes 
pot ser de molta utilitat a l’hora de possibles regulacions futures en aquest camp. 

.
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8.3. Metodologia 

Els assaigs per a la mesura de l’eficiència de les aplicacions es van realitzar a 
finals del mes d’agost de l’any 2002 en una parcel·la d’arròs de la varietat Montsi-
anell (figura 7.1) coincidint amb la realització de l’últim tractament abans de la 
recol·lecció contra P. grisea i B. Orizae. Per a la comparació dels tractaments ter-
restres amb els aeris es va utilitzar una avioneta CESSNA® model TRUS 188B 
amb una amplada d’ales de 13 m. La capacitat de la tramuja era de 1100 L, amb 
una altura de vol sobre el conreu de 2 m. Estava equipada amb una barra de polvo-
rització de 10 m amb un total de 50 broquets cònics. També es va fer servir un 
helicòpter BELL® model RANGER 206 que disposava d’una barra de polvoritza-
ció de 12 m amb 182 broquets també cònics (Teejet® D5DC45) i una altura de vol 
sobre el conreu de 4 m. Per a l’avaluació del tractament terrestre es va utilitzar un 
polvoritzador hidràulic suspès de la marca SANZ® amb un dipòsit de 800 l equipat 
amb una barra de 14 m amb 28 broquets cònics (Hardi® 1553 16, difusor gris). En 
la figura 8.1 es poden veure els diferents mitjans d’aplicació utilitzats. 

 

Figura 8.1. Diferents mitjans d’aplicació, aeris i terrestres, utilitzats en els assaigs de 
camp 



 

 

 

Figura. 8.2. Situació dels col·lectors per als assaigs de distribució de la polvorització en la comparació entre tractaments aeris i terrestres. 
S’indica també la posició de les passades dels diferents tractaments. Les distàncies estan expressades en m 
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Tal com s’ha comentat en l’apartat 7.1.3, per a la determinació de la distribució 
de la polvorització es van utilitzar quelats metàl·lics de Cu, Zn i Mn, associats a 
cada un dels sistemes d’aplicació emprats. Els col·lectors utilitzats van ser papers 
de filtre de 52 x 5 cm, col·locats de forma horitzontal sobre uns suports de la ma-
teixa mida, que a la vegada s’aguantaven en unes estaques clavades al sòl de la 
parcel·la d’arròs. La distribució dels col·lectors respecte a la direcció de les passa-
des dels mitjans d’aplicació es pot observar en la figura 8.2 de la pàgina anterior. 
En la zona d’aplicació els papers de filtre es van col·locar en dues altures, just per 
sobre i a mitja altura a l’interior del cultiu. En canvi, fora de la zona de tractament, 
només es van col·locar per sobre del cultiu, però 4 en cada punt, per tal de tenir 
una superfície prou gran com per mesurar de forma acurada les pèrdues de produc-
te fora de l’objectiu (figura 8.3). Durant la realització de cada tractament es van 
mesurar també les condicions meteorològiques en la mateixa parcel·la, els valors 
mitjans de les quals es mostren en la taula 8.1. 

 

Figura 8.3. Disposició dels col·lectors en la zona de tractament, per sobre i a dins del 
cultiu (esquerra) i disposició de 4 col·lectors en cada un dels punts de mesura de la deriva 

(dreta) 

 

Taula 8.1. Condicions meteorològiques enregistrades durant la realització els diferents 
tractaments 

 

Tractament Temperatura 
ºC 

Humitat relativa 
% 

Velocitat del 
vent (m/s) 

Direcció del 
vent (º)1 

P hidràulic 24 55 2.5 23 
Avió 23 56 2.9 15 

Helicòpter 25 62 3.6 31 
(1) Respecte a la direcció de tractament 

 



 Avaluació dels tractameents aeris a l’arròs 

 

148 

Les mesures físiques de la distribució de la polvorització es van completar, com 
en el cas dels assaigs amb els broquets d’injecció d’aire, amb un seguiment de 
l’eficàcia biològica dels diferents sistemes d’aplicació assajats. La metodologia 
emprada i els resultats obtinguts es poden consultar en l’annex C. 

 

8.4. Resultats i discussió 

La figura 8.4 presenta els resultats de deposició de producte en els col·lectors 
situats a sobre del cultiu per als 3 sistemes d’aplicació utilitzats en l’assaig de 
camp. Es veu clarament que l’aplicació amb el polvoritzador hidràulic va obtenir 
unes deposicions de producte sobre la vegetació superiors als tractaments aeris. A 
més, també se’n desprèn que la magnitud de les pèrdues per deriva era inferior a la 
dels tractaments aeris. 

En el cas dels tractaments aeris la mida de les gotes emprades, d’acord amb el 
tipus de broquet i les condicions de treball es pot considerar grossa. També s’ha de 
tenir en compte el fet que la velocitat del vent enregistrada durant la realització 
dels tractaments aeris va ser superior a la que es pot considerar òptima per a la 
realització d’un tractament d’aquestes característiques. En la figura 8.4 es pot veu-
re també clarament que la deposició de producte obtinguda amb l’avió es va des-
plaçar en relació a la passada que teòricament s’havia de fer. A l’hora d’analitzar 
els resultats d’aquest assaig es va considerar que l’avioneta no va volar centrada 
respecte a la passada teòrica i que, per tant, el desplaçament de la massa de polvo-
rització no la va provocar el vent. 

 

Figura 8.4. Deposició de producte sobre la vegetació per als diferents sistemes d’aplicació 
en la comparació dels tractaments aeris i terrestres, normalitzats per una dosi de traçador de 

400 g/ha 
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Per tal de poder definir l’amplada òptima de la passada amb els tractaments ae-
ris, es van determinar els valors de deposició que s’haurien obtingut a partir de la 
sobreposició de diferents passades consecutives de l’aeronau per una amplada de 
tractament determinada (figures 8.5 i 8.6). Aquest procediment està descrit en la 
norma ASAE (1998). La metodologia es basa a desplaçar diferents vegades la dis-
tribució de la polvorització obtinguda en l’assaig de camp una distància igual a 
l’amplada de tractament que es vol avaluar. Simulant el que passaria en un tracta-
ment real, es calcula la deposició final de producte en cada punt sumant els valors 
de deposició que s’haurien obtingut en cada passada en aquell mateix punt. A par-
tir de la distribució de la polvorització resultant es calcula el coeficient de variació 
corresponent a aquesta amplada de tractament. 

 

Taula 8.2. Coeficient de variació (%) de la distribució de la polvorització per a diferents 
amplades de tractament amb l’avió i l’helicòpter 

 

 Amplada de tractament (m) 
Tractament 14 16 18 20 22 24 
Helicòpter 35.9 43.8 48.9 51.9 55.8 61.5 
Avió 31.2 32.2 30.3 38.4 45.1 46.7 

 
 

La uniformitat de la distribució de la polvorització és sempre superior amb el 
tractament amb l’avió que amb l’helicòpter, per a totes les amplades de tractament 
utilitzades en la simulació. En el cas de l’helicòpter la uniformitat disminueix a 
mesura que augmenta la separació entre passades dins del rang de 14 a 24 m (taula 
8.2). Per tal de comparar la distribució de la polvorització s’ha decidit de conside-
rar una amplada de tractament de 18 m tant per a l’avioneta com per a l’helicòpter. 

Amb aquesta distància s’obté la millor uniformitat de distribució de la polvorit-
zació amb el tractament amb l’avió i, encara que no la millor, sí que una més que 
acceptable amb l’helicòpter. Un cop s’ha definit la distància entre passades amb 
les aeronaus, es pot calcular amb precisió el volum d’aplicació del líquid de polvo-
rització en cada cas amb el qual es poden normalitzar els valors de deposició ob-
tinguts en cada un dels tractaments a un mateixa dosi de traçador, d’acord amb 
l’expressió 4.1 i calcular els valors mitjans de deposició sobre el cultiu (taula 8.3). 
D’acord amb aquest valors, s’observa clarament que les deposicions mitjanes en el 
cultiu són significativament més altes en el cas del tractament amb el polvoritzador 
hidràulic, mentre que les pèrdues per deriva són significativament inferiors i, per 
tant, es confirma una eficiència superior en el cas d’utilitzar mitjans terrestres de 
protecció fitosanitària. 
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Figura 8.5. Deposició del producte sobre el cultiu després de sobreposar la mateixa passada 
amb l’avioneta suposant una separació entre passades de 18 m 

 

Figura 8.6. Deposició del producte sobre el cultiu després de sobreposar la mateixa passada 
amb l’helicòpter suposant una separació entre passades de 18 m 

 

Per altra banda, la figura 8.7 indica els valors de deposició en els col·lectors si-
tuats dins del cultiu. Aquests valors serveixen per a poder avaluar la penetració de 
la polvorització dins del cultiu i, per tant, la capacitat de tractar correctament les 
fulles de la part inferior de la planta. Es pot veure clarament que els valors signifi-
cativament més alts són sempre els que s’obtenen amb el polvoritzador hidràulic 
(taula 8.4), encara que la interacció entre el sistema d’aplicació i el nivell no és 
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significativa (figura 8.8). L’índex de penetració, definit com a quocient entre els 
valors de deposició a dins i a sobre del cultiu, del tractament amb el polvoritzador 
hidràulic és significativament superior a l’obtingut amb l’helicòpter, però no al de 
l’avió (taula 8.3). Una millor penetració suposa una millor capacitat de tractament 
de les fulles de la part baixa del cultiu. 

 

Figura 8.7. Deposició de producte dins de la vegetació obtinguda amb els diferents sis-
temes d’aplicació en la comparació dels tractaments aeris i terrestres, normalitzats a una 

dosi de traçador de 400 g/ha 

 

Un cop fet el balanç de la quantitat de producte recollida en les diferents zones, 
es pot observar que en les aplicacions aèries només un 60 % aproximadament del 
total de producte aplicat es va dipositar a la zona tractada, mentre que en el cas del 
polvoritzador hidràulic fins a un 94 % del producte aplicat es va poder mesurar en 
els col·lectors situats sobre la zona tractada. Una possible explicació d’aquest fet 
és que les gotes de polvorització, un cop surten dels broquets de les aeronaus, es 
veuen afectades per l’evaporació que les fa més petites i, per tant, més sensibles a 
les pèrdues per deriva. Fins i tot, algunes gotes es poden evaporar abans d’arribar a 
l’objectiu i els ingredients actius de la barreja de fitosanitaris poden quedar suspe-
sos en l’atmosfera com a petites partícules sòlides (aerosols) o en forma de vapor, 
segons les característiques dels productes. Aquests compostos poden ser transpor-
tats a llargues distàncies pels corrents atmosfèrics abans de dipositar-se. 
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Taula 8.3. Valors de deposició mitjana en els col·lectors situats a sobre i a dins de la vege-
tació, índex de penetració del producte dins de la vegetació i deposició en els col·lectors de 
deriva. Tots els valors de deposició estan normalitzats a una dosi de traçador de 400 g/ha. 
Els valors seguits per la mateixa lletra dins de cada fila no presenten diferències significati-

ves. Test de Tukey, p<0.01 

 

 Avió Polvoritzador hidràulic Helicòpter 
Cultiu(1), µg/cm2 1.22b 2.71a 1.31b 

Índex de penetració(2) 0.41ab 0.54a 0.29b 
Deriva(3), µg/cm2 0.33a 0.06b 0.35a 

(1)ETD =0.16, n=60; (2)ETD=0.06, n=27; ETD=0.06, n=21 

 

Taula 8.4. Valors de les mitjanes de quadrats mínims per a la deposició en µg[metall]/cm2 
en  els col·lectors situats a dos nivells respecte al cultiu de l’arròs. Tots els valors de depo-
sició estan normalitzats a una dosi de traçador de 400 g/ha. Els valors seguits per la mateixa 
lletra dins de cada fila no presenten diferències significatives, d’acord a un ajust de compa-

racions múltiples de Tukey-Kramer, p<0.01. (SAS 9.1®) 

 

Finalment, d’acord amb els coeficients de variació de cada una de les aplicaci-
ons, un cop s’ha definit una amplada de tractament de 18 m per als tractaments 
aeris, es pot afirmar que el tractament amb l’avioneta és el que presenta una distri-
bució de producte més uniforme sobre el cultiu. Immediatament després trobem 
l’aplicació realitzada amb el polvoritzador hidràulic i, en últim lloc, el tractament 
amb l’helicòpter. Els moviments de la barra del polvoritzador hidràulic durant el 
tractament en la parcel·la d’arròs, tant amunt i avall, com cap endavant i endarrere, 
són la causa principal de la manca d’uniformitat d’aquest tipus de tractaments. Per 
evitar aquest efecte cal un disseny correcte de la barra, amb un sistema de suspen-
sió que permeti amortir aquests moviments. 

 

 

 

 

Nivell dins del cultiu Avió Polvoritzador hidràulic Helicòpter 
Superior 1.58a 3.52b 2.01a 
Central 0.76a 1.85b 0.70a 
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Figura 8.8. Deposició mitjana de la polvorització, en µg/cm2, als dos nivell en els quals 
es van mesurar les deposicions de producte dins del cultiu de l’arròs (A nivell superior; B 

nivell central) 

 

 

8.5. Conclusions 

Els tractaments efectuats des del terra amb un polvortizador hidràulic originen 
una deposició de producte superior sobre el cultiu i, per tant, unes pèrdues inferi-
ors fora de la zona tractada. Per tant, el risc de contaminació associat als tracta-
ments aeris és més alt. 

En els tractaments terrestres també es va poder observar una millor penetració 
del producte a l’interior de la vegetació i, en general, una millor uniformitat de 
distribució del producte sobre el cultiu. 

Aquests resultats es poden relacionar amb el fet que, en el cas dels tractaments 
aeris, es va constatar una incidència més alta de les malalties fúngiques i, final-
ment, un rendiment en molí de la collita menys elevat.  

 

 

P. hidràulic 
Avió 
Helicòpter 
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9.  Conclusions generals i consideracions finals 

 

De les diferents possibilitats existents per a la reducció de la contaminació en 
els tractaments fitosanitaris, en aquest treball s’han escollit quatre estratègies dife-
rents per a la seva avaluació en els corresponents assaigs de camp. Tres consistei-
xen en la utilització de tècniques de reducció de la deriva i la quarta en la 
utilització de tractaments terrestres en lloc d’aplicacions aèries. A continuació es 
resumeixen les conclusions més importants que es poden extraure dels resultats 
obtinguts, seguint un ordre que aniria de menor a major complexitat 
d’implementació dels sistemes. 

Pel que fa només a la modificació de les condicions de treball dels polvoritza-
dors hidropneumàtics utilitzats en els fruiters, s’ha estudiat l’efecte de la variació 
de forma simultània de la velocitat de treball del polvoritzador i del cabal d’aire 
del ventilador.  

S’ha pogut comprovar que tant una disminució del cabal d’aire com un incre-
ment de la velocitat de treball tenen com a conseqüència una disminució de la 
quantitat de deriva mesurada. Però al mateix temps també s’observa una disminu-
ció de la qualitat de la distribució de la polvorització sobre la vegetació, amb una 
pitjor uniformitat de la deposició de producte tant en altura com en profunditat. 
Per tant, els valors d’aquests paràmetres que es fixin en cada tractament hauran de 
tenir en compte tant el risc de contaminació que pot suposar la deriva en aquestes 
condicions, com la necessitat de tenir una bona distribució de producte sobre la 
vegetació per tal d’assolir el control desitjat de l’enemic a combatre. 

Passant a un altra estratègia de disminució de la deriva, també de fàcil imple-
mentació perquè només suposa la substitució dels broquets utilitzats normalment 
(cònics) per broquets antideriva del tipus d’injecció d’aire, els resultats dels as-
saigs de camp tant en l’arròs com en els fruiters, indiquen de forma general una 
disminució del risc de contaminació per deriva. Pel que fa a les pèrdues al terra, 
les diferències entre les dues classes de broquets no són significatives. 

En general també, els paràmetres que avaluen la distribució de producte sobre 
la vegetació quan s’utilitzen els broquets d’injecció d’aire són similars als obtin-
guts amb els broquets cònics. Això fa pensar que l’eficàcia biològica dels tracta-
ments en què s’hagin utilitzats broquets d’injecció d’aire també serà similar, 
encara que, en alguns casos, no s’hauria de descartar del tot un possible efecte 
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negatiu a causa d’un pitjor recobriment de la superfície vegetal, causat per la mida 
més grossa de les gotes dels broquets d’injecció d’aire. Un exemple d’això seria el 
cas d’un pitjor control de les malalties fúngiques a l’arròs, que en una campanya es 
va traduir fins i tot en un rendiment superior en el cas d’utilització dels broquets 
cònics. 

Un altre sistema de reducció de la contaminació assajat ha estat la utilització de 
túnels de polvorització tant en fruiters com en la vinya, que suposa un planteja-
ment totalment diferent a la forma convencional de realització dels tractaments 
fitosanitaris en aquests cultius.  

Els resultats obtinguts en els assaigs de camp mostren de manera fefaent una 
reducció pràcticament total de les pèrdues per deriva i una concentració de les 
pèrdues al terra sota mateix de la fila tractada, en l’espai lliure que queda entre les 
safates inferiors, quan s’utilitzen els túnels de polvorització.  

Per altra banda, la reducció generalitzada de les pèrdues de producte es tradueix 
en un estalvi de producte fitosanitari més notable en els primers estadis de desen-
volupament del cultiu a l’inici de la campanya.  

A nivell pràctic, però, els túnels de polvorització presenten l’inconvenient 
d’una difícil adaptació a les característiques dels cultius, especialment en el cas 
dels fruiters, a part evidentment d’un major cost de compra i d’una pitjor manio-
brabilitat a dins de les parcel·les. Tot això ha fet que la seva utilització pràctica 
hagi estat molt reduïda, per no dir pràcticament nul·la, fins i tot en cultius com la 
vinya, on els sistemes de formació utilitzats en l’actualitat permetrien una utilitza-
ció d’aquestes màquines sense excessives dificultats. 

Finalment, pel que fa a l’alternativa entre tractaments aeris i terrestres amb pol-
voritzadors hidràulics a l’arròs, s’ha observat que aquests últims provoquen unes 
pèrdues inferiors de producte fora de la zona tractada a més d’una millor penetra-
ció dins de la vegetació, que en conjunt es va traduir en una millor eficàcia biolò-
gica. Tanmateix, en relació a l’operativitat dels tractaments, no es poden perdre de 
vista els avantatges d’ordre pràctic de realització dels tractaments aeris en front de 
l’alternativa terrestre en un cultiu com l’arròs, que fan que siguin força atractius 
per al sector. 

S’ha pogut comprovar, doncs, que la reducció del risc de la contaminació que 
s’origina en el moment de realització dels tractaments fitosanitaris és possible amb 
diferents estratègies relacionades amb les màquines d’aplicació de fitosanitaris, 
adaptant de forma correcta tant el disseny de les màquines com les seves condici-
ons de treball a les característiques dels nostres cultius.  

Aquestes tècniques, juntament amb d’altres que també s’han enumerat en 
aquest treball, poden ajudar a fer del procés d’aplicació de fitosanitaris una activi-
tat més sostenible. 
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Annex A. Avaluació de diferents traçadors i col·lectors per 
a la mesura de la distribució de la polvorització 

 

 

En aquest annex es presenten els resultats obtinguts en diferents experiments 
realitzats, amb l’objectiu d’avaluar el comportament dels traçadors i dels 
col·lectors que s’han utilitzat en els assaigs de camp. Encara que l’avaluació de les 
tècniques de mesura de la distribució de la polvorització és imprescindible per tal 
de conèixer la fiabilitat dels resultats obtinguts, no se sol dur a terme en la majoria 
de treballs. A part, les condicions molt variades que es presenten, derivades dels 
diferents cultius en què es realitzen els treballs de camp i de la utilització de les 
seves fulles com a col·lectors, fan encara més necessari aquesta avaluació en les 
mateixes condicions en què després es realitzaran els assaigs de camp. 

Per tant, es recullen a continuació els resultats del que es pot anomenar com a 
proves prèvies d’avaluació de la utilització de traçadors fluorescents o metàl·lics 
sobre diferents tipus de col·lectors, tant naturals com artificials. S’avaluen aspectes 
com la degradació dels traçadors en les condicions de treball en camp, la seva per-
sistència a llarg termini sobre els cultius, l’efecte de la possible absorció dels tra-
çadors per part dels òrgans vegetals o el percentatge final de recuperació en els 
diferents tipus de mostres al final del procés de mesura, incloent el temps de con-
servació de les mostres en el laboratori abans del seu processament.  
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A.1. Propietats de la sulfoflavina brillant en relació a la seva utilització com 
traçador fluorescent 

La sulfoflavina brillant (BSF) és un colorant fluorescent soluble en aigua, uti-
litzat com a traçador en molts treballs de mesura de la polvorització al camp. 

La BSF dels netejadors de pipes es renta quasi completament amb aigua des-
til·lada 1 h després d’haver afegit l’aigua, només amb una agitació suau. Malgrat 
això és aconsellable de no mantenir els netejadors de pipes a dins de l’aigua durant 
massa de temps (més de 4 h), ja que això pot causar anomalies en les lectures de la 
concentració de BSF, especialment si s’utilitza poca aigua per a rentar els neteja-
dors de pipes, com és el cas quan la quantitat esperada de BSF és baixa. 
L’extracció de col·lectors naturals com les fulles o els fruits amb la utilització 
d’aigua destil·lada també és prou satisfactòria per a utilitzar-la com a traçador en 
aquest tipus de situacions, encara que, en alguns casos, hi pot haver un augment de 
la fluorescència a causa d’alguna substància orgànica procedent del material vege-
tal. 

La possibilitat d’emprar un producte fluorescent com a traçador en assaigs de 
polvorització depèn bàsicament de la seva fotoestabilitat en les condicions en què 
s’ha realitzat l’aplicació al camp i de la seva recuperació dels diferents col·lectors 
al cap d’un temps prudencial que permeti la realització del treball de laboratori que 
comporten aquests assaigs. 

Cal conèixer tant la recuperació del producte en qüestió a curt termini, com la 
seva permanència sobre el cultiu tractat a més llarg termini. El primer aspecte és 
necessari de determinar, per tal d’avaluar la seva utilització com a traçador fiable 
per mesurar la distribució de la polvorització, mentre que el segon proporciona 
informació sobre els efectes contaminants sobre el cultiu en el qual s’aplica. Tam-
bé és important de poder estimar l’efecte del temps de conservació de les mostres 
abans del seu procés en el laboratori, sobre la recuperació final de traçador. 

En el cas que ens ocupa, es pot afirmar que es poden trobar residus de BSF en 
els cultius tractats bastant de temps després del moment d’aplicació. Així, es van 
mesurar fins a 100 µg/kg de BSF en pomes cv. Granny Smith al cap de 70 dies 
després del tractament. També es va comprovar que després d’un mes de 
l’aplicació, només s’havia perdut un 5 % de la quantitat total aplicada de BSF en 
netejadors de pipes que s’havien conservat a la foscor dins de la nevera.  

Encara que, d’acord amb la informació disponible, la toxicitat oral de la BSF és 
baixa, hi ha força incerteses respecte als efectes tòxics a llarg termini dels operaris 
que hi entrin en contacte durant la realització dels assaigs, sobretot perquè no hi ha 
informació sobre possibles efectes carcinogènics. Per tant, s’ha d’usar protecció 
quan es manipuli i s’apliqui aquest producte. 

A continuació es presenten una sèrie d’assaigs amb l’objectiu comú de definir 
les característiques d’aquest colorant fluorescent i establir les condicions de treball 
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òptimes que permetin la seva utilització com a traçador fiable en els treballs de 
mesura de la deposició de producte. En general s’ha utilitzat com a producte co-
mercial la sulfoflavina brillant (BSF), que en un dels experiments s’ha comparat 
amb la sulfaflavina brillant. Les característiques dels dos compostos s’han descrit 
en l’apartat 3.2. 

 

A.1.1. Estudi de la solubilitat de la BSF en laboratori i al dipòsit del polvorit-
zador  

A.1.1.1. Metodologia 

Per tal d’avaluar la solubilitat en el laboratori es van preparar 100 ml de soluci-
ons de BSF a unes concentracions de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 i 4.0 g/l . Cada una de 
les solucions es van mantenir en agitació a 20 ºC durant 120 min i durant aquest 
període de temps es van agafar tres alíquotes de 25 o 50 µl amb una micropipeta. 
La quantitat de mostra agafada depenia de la concentració de cada una de les dis-
solucions. La presa de mostres es va fer a 5, 10, 20, 30 i 120 min mesurats des del 
moment inicial de preparació de la solució.  

 

Figura A.1. Evolució de la concentració en una solució de BSF per una concentració te-
òrica d’1.5 g/l, al laboratori i al dipòsit del polvoritzador 
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Cada una de les alíquotes es va diluir amb una quantitat d’aigua destil·lada de 
200 a 300 ml, de forma que la solució resultant estigués compresa en el rang de 
mesura de l’espectrofluoròmetre. 

En el cas del dipòsit del polvoritzador s’hi van preparar 160 l d’una solució 
d’1.5 g/l de BSF. La preparació es va realitzat barrejant, primerament, la quantitat 
necessària de BSF en un recipient amb 10 l d’aigua i afegint, després, la barreja al 
dipòsit del polvoritzador. Amb el sistema d’agitació del dipòsit del polvoritzador 
en funcionament durant 120 min, es van anar agafant 4 alíquotes de 25 ml a 5, 10, 
20, 30 i 120 min des del començament de l’agitació. La temperatura de l’aigua del 
dipòsit era de 18 ºC.  De cada una de les alíquotes es va agafar una mostra de 60 µl 
amb una micropipeta que es va diluir de forma convenient per a determinar la seva 
concentració.  

Un cop es va acabar aquesta primera part de l’assaig, la quantitat sobrant de so-
lució de BSF es va mantenir en el dipòsit i se’n va agafar mostres al cap d’1, 2, 5, 
8, 16 i 23 dies. Per a la presa de les mostres, primer es va engegar el sistema 
d’agitació durant 20 min, es va prendre la primera tanda de 4 mostres de 25 ml i es 
va mantenir el dipòsit en agitació durant 20 min, que és el temps aproximat de 
realitzar una aplicació en un assaig de camp, recollint al final 4 mostres més. 

 

Figura A.2. Concentració de BSF en el dipòsit del polvoritzador per una concentració inici-
al d’1.5 g/l, de les mostres abans i després d’un procés simulat d’aplicació 
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A.1.1.2. Resultats i discussió 

Per cada una de les diferents concentracions de BSF assajades al laboratori, la 
concentració mitjana de les mostres obtingudes es va representar en relació al 
temps transcorregut des de l’inici de l’assaig. Els resultats dels assaigs en el dipò-
sit del polvoritzador també es van representar en dues figures, una per l’evolució 
de la solubilitat durant els 120 min d’agitació i l’altra per l’estabilitat de la solució 
durant 2 setmanes a dins del dipòsit (figures A.1 i A.2). 

Es va observar que la solubilitat de la BSF és bona fins a una concentració de 
1.5 g/l. Amb més quantitat de BSF no es pot aconseguir la concentració de produc-
te desitjada en la solució. Una concentració de 4 g/l està clarament per sobre del 
límit de solubilitat del producte. A més, com més alta és la concentració de la so-
lució, més alta és la variació de les lectures de cada punt. 

L’evolució de la concentració de BSF de les mostres agafades del dipòsit del 
polvoritzador durant els 120 min del període d’agitació mostra una alta coincidèn-
cia amb els resultats del laboratori a una concentració 1.5 g/l (figura A.1). Per tant 
el sistema d’agitació del polvoritzador va ser prou bo com per a obtenir una disso-
lució completa 30 min després d’afegir la BSF al dipòsit, tenint en compte, però, 
que es va fer una barreja prèvia amb una petita quantitat d’aigua. 

Les mostres agafades del dipòsit de la màquina durant els 23 dies que s’hi va 
guardar la preparació indiquen una bona estabilitat de la solució i una bona coinci-
dència de les mostres agafades abans i després del procés simulat d’aplicació (fi-
gura A.2). Per tant el producte sobrant es pot utilitzar en posteriors aplicacions, 
sempre que s’agiti de forma suficient abans de començar l’aplicació. 

 

 

A.1.2 Assaigs de degradació i recuperació de la sulfoflavina brillant de les 
fulles de pomeres, perers, vinya i tarongers i dels netejadors de pipes 

 

A.1.2.1. Estudi de la fotodegradació i recuperació de la sulfoflavina brillant 
(BSF) en condicions de camp 

A.1.2.1.1. Metodologia 

Es va aplicar una quantitat coneguda de BSF amb utilització d’una micropipeta 
sobre fulles en el mateix arbre d’una plantació de perers. Posteriorment es van 
recollir les diferents mostres de fulles, corresponents a diferents temps transcorre-
guts des de l’aplicació inicial de BSF, que prèviament s’havien marcat de la forma 
adequada per a distingir-les de la resta de fulles de l’arbre, i es va determinar la 
quantitat present de BSF. Durant tot l’assaig es van mesurar la temperatura, la 
radiació solar i les precipitacions. 
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A.1.2.1.2. Resultats i discussió 

La figura A.3 presenta els resultats de la recuperació de BSF de les diferents 
mostres de fulles de perer fins a 24 h des del moment de l’aplicació. Al final 
d’aquest període es va mesurar una recuperació del 90 % de la quantitat de BSF 
inicialment aplicada, encara que els valors de radiació solar mesurats durant el 
període van ser elevats. 

 

 

Figura A.3. Recuperació de BSF de les fulles de perer, respecte a la quantitat inicialment 
aplicada 

 

Pel que fa a les mesures de permanència del producte a més llarg termini sobre 
la plantació, un 50 % del producte aplicat es va degradar en un interval de 10 dies, 
mentre que al cap d’un mes després de l’aplicació se’n va mesurar una mica menys 
del 15 % de la quantitat inicial. S’ha d’observar, però, que cap al final del període 
de mesura es van produir precipitacions que, de ben segur, van rentar una part del 
producte que encara romania a les fulles. 

D’acord amb aquest resultats, es pot obtenir una bona recuperació de la BSF de 
les fulles en els assaigs de camp, si les mostres es recullen en mateix dia de 
l’assaig. Per altra banda, i sempre en les condicions de l’assaig, el temps de degra-
dació de la meitat de producte aplicat es baix, comparant amb els resultats d’altres 
autors (Smelt, 1995), però també s’ha de tenir en compte que si la radiació solar és 
més baixa poden romandre en el cultiu quantitats més elevades de colorant al llarg 
del temps.  

Recuperació (%) 

Hora del dia 
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A.1.2.2. Estudi de la degradació de la BSF en una plantació de perers. Com-
paració de dues espècies químiques de sulfoflavina brillant 

L’objectiu de l’assaig va ser comparar els índex de degradació de la sulfaflavi-
na brillant d’Aldrich® (BSFA) i la sulfoflavina brillant de Chroma Gesellschaft®  
(BSFO) en condicions de camp, tant en fulles de cultiu com sobre netejadors de 
pipes. La variant química que anomenem BSFO va ser utilitzada també com a tra-
çador per Smelt (1995). 

 

A.1.2.2.1. Metodologia 

Es van aplicar 50 µl d’una solució de 0.8 g/l de BSFA i BSFO sobre mostres de 
netejadors de pipes i de fulles utilitzant una micropipeta. En tots els casos, les 
mostres de fulles estaven formades per 5 fulles de perer i les de netejadors de pipes 
per dues unitats del col·lector.  

La solució de traçador es va aplicar als netejadors de pipes al laboratori el dia 
abans de portar-los a la plantació, de forma que el líquid hagués tingut temps 
d’eixugar-se. En canvi, en el cas de les fulles, l’aplicació es va fer en el moment de 
començar l’assaig de degradació en la mateixa plantació, sense collir les fulles de 
l’arbre. 

Durant l’assaig, tant els netejadors de pipes com les fulles es van mantenir en 
les mateixes condicions en la plantació fins que es van recollir. Per a cada combi-
nació de traçador i tipus de col·lector es van recollir 3 mostres (12 en total) en 
diferents moments després de l’aplicació del traçador. Concretament a 20 i 30 min 
i a 1, 2, 3, 6, 24 i 48 h. Totes les mostres es van mantenir en caixes fosques, pre-
servades de la llum, fins que la quantitat de producte es va determinar al laboratori. 
Durant l’assaig, en tot l’interval de recol·lecció de les mostres, es va mesurar la 
radiació global en la mateixa plantació. La temperatura mitjana de l’aire del perío-
de va ser de 17 ºC, amb una màxima de 27 ºC i una mínima de 9 ºC i  no es van 
produir precipitacions. 

 

A.1.2.2.2. Resultats i discussió 

No es van observar diferències importants entre els índex de degradació de les 
dues substàncies ni en les fulles ni en els netejadors de pipes fins a 15 h després de 
l’aplicació (figura A.4). En aquests moments, el percentatge de recuperació dels 
dos productes en els dos tipus de col·lectors va estar per sobre del 90 %, encara 
que la radiació solar va assolir un màxim de 900 W/m2 durant el període de 
l’assaig. Per tant es pot considerar que l’estabilitat del producte és prou bona com 
per a permetre recollir totes les mostres després de l’aplicació del traçador en la 
plantació. Un dia després de l’aplicació, els índex de degradació van ser una mica 
superiors en els netejadors de pipes -especialment amb BSFO- però fins i tot en 



 Annex A 

 

180 

aquest cas, l’estabilitat del traçador és prou bona com per a poder-se utilitzar en 
assaigs de camp de mesura de la distribució de la polvorització. 

 

Figura A.4. Recuperació de sulfaflavina brillant i sulfoflavina brillant després de la seva 
aplicació en condicions de camp 

 

 

 

 

 

A.1.2.3. Recuperació de la BSF en condicions de laboratori en diferents 
col·lectors tant naturals com artificials 

A.1.2.3.1. Metodologia 

Es van aplicar en laboratori 40 µg de BSF en fulles de pomera, perer, vinya i ta-
rongers i en netejadors de pipes utilitzant una micropipeta per a mesurar la quanti-
tat necessària d’una solució de 0.8 g/l. Les mostres de fulles estaven formades per 
5 fulles de cada una de les espècies de fruiters i les de netejadors de pipes també 
estaven integrades per 5 unitats. 
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Després de l’aplicació, les mostres es van col·locar en bosses de plàstic i es van 
mantenir dins de la nevera al voltant de 5 ºC fins que el traçador es va rentar mit-
jançant 200 ml d’aigua dins de la mateixa bossa de plàstic, agitant una mica i ana-
litzant la concentració de BSF després d’1 h amb un espectrofluoròmetre. Les 
mesures es van fer de forma periòdica, des del moment immediatament posterior a 
l’aplicació fins a 30 dies després en les mostres de perer i taronger, 23 dies en les 
de pomera i vinya i 27 dies en les de netejadors de pipes. En cada moment es van 
mesurar tres mostres amb BSF i una testimoni, per tal de poder calcular la quanti-
tat mesurada respecte a l’aplicada. 

 

Figura A.5. Recuperació de sulfoflavina brillant de mostres de fulles i netejapipes, mantin-
gudes a 5 ºC i a la foscor 

 

A.1.2.3.2. Resultats i discussió 

La recuperació de BSF es representa en la figura A.5 per als diferents tipus de 
mostres utilitzades en l’assaig. Les dificultats per aconseguir una mesura acurada 
de la quantitat correcta de BSF aplicada en cada una de les mostres poden explicar 
el fet d’obtenir uns valors no esperats, com per exemple alguns índex de recupera-
ció superiors al 100 %. En general, es pot observar que la quantitat recuperada de 
BSF de totes les mostres de fulles és superior al 85 % de la quantitat aplicada entre 
23 i 30 dies després de l’aplicació. En el cas de les fulles de pomera, vinya i els 
netejadors de pipes, l’índex de recuperació és superior al 90 % després d’aquest 
període. 
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Aquest resultats indiquen que aquest mètode té una precisió adequada, fins i tot 
quan ha transcorregut un cert interval de temps entre la recepció de les mostres al 
laboratori i la seva anàlisi. 

 

 

A.1.2.4. Avaluació en camp i en laboratori de la (BSF) com a traçador per a 
assaigs de polvorització en la vinya (cv. Pinot Noir) 

En els assaigs a la vinya es va decidir utilitzar papers de filtre com a col·lectors 
de les pèrdues de producte al terra i mostres de raïm i fulles per a la mesura de  les 
deposicions a la vegetació. El fet que hi hagués referències bibliogràfiques d’una 
fotosensibilitat alta en paper de filtre (Pergher i Gubiani, 1995) i que no hi hagués 
referències d’estabilitat i recuperació sobre el raïm, van fer aconsellable la realit-
zació de proves d’estabilitat i recuperació en aquests tipus de col·lectors. Al mateix 
temps es va decidir també de realitzar les mateixes proves en les fulles de la vinya 
on es van realitzar els assaigs de camp de polvorització. 

 

A.1.2.4.1. Material i mètodes 

Es va procurar dur a terme totes les proves en unes condicions similars a les 
previstes per a la realització posterior dels assaigs de polvorització. Per tant, les 
proves de fotodegradació es van fer en la mateixa vinya i a una hora del dia similar 
a la prevista per als assaigs de polvorització. Per a les proves de recuperació es van 
tractar les mostres de la mateixa forma que estava previst fer-ho després de 
l’assaig de polvorització. 

Les proves van consistir en l’aplicació d’una quantitat coneguda de solució 
aquosa de BSF sobre una sèrie de mostres de col·lectors que es pretenien avaluar i 
la seva posterior extracció en laboratori i mesura de la quantitat recuperada. Es van 
aplicar sobre cada mostra 35 µl de solució de BSF a una concentració d’1.7 g/l, 
concentració aquesta prevista per a la realització dels assaigs de camp. L’aplicació 
es va fer amb una micropipeta de la forma més uniforme possible sobre tota la 
superfície de la mostra, davant la impossibilitat de saber la quantitat realment apli-
cada si l’aplicació es feia mitjançant algun sistema de polvorització. 

Les mostres de cada un dels col·lectors emprats tenien la següent composició: 

 Paper de filtre: una tira de 50 cm de llarg i 5 d’ample 
 Fulles: 3 fulles 
 Raïm: 1 gotim d’aproximadament 100 g 

Les proves van consistir en mesurar el contingut de BSF al cap d’un cert perío-
de de temps. En el cas de les proves de degradació, l’aplicació es va fer sobre les 
mostres de la mateixa vinya, que es van recollir al cap de 15, 45, 60 i 120 min 
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aproximadament. L’hora de l’aplicació va ser a les 09:30 i la radiació solar durant 
aquest període va oscil·lar entre 400 i 700 W/m2. En el cas de l’assaig de recupera-
ció, l’aplicació es va realitzar al laboratori i les mostres es van analitzar al cap d’1, 
7, 15, 21 i 30 dies aproximadament, havent-les conservat a 5 ºC i en la foscor. Per 
a cada punt temporal es disposava d’un mínim de 3 mostres a més dels correspo-
nents blancs. 

 

A.1.2.4.2.  Resultats i discussió 

En les figures A.6 i A.7 es presenten els resultats de les proves de degradació i 
recuperació més significatives. En el cas de les proves de degradació sobre les 
fulles i el raïm es va distingir la posició del sol i la de l’ombra en les files de la 
vinya, ja que es preveia un comportament diferent en funció de la insolació que 
podia rebre cada mostra. També es va observar que la recollida de mostres de raïm 
i la posterior extracció de la BSF s’havia de fer amb molta cura de no malmetre els 
grans de raïm, car això comportava un augment important de la fluorescència de 
l’extracte, que impossibilitava la lectura de la concentració real de BSF. Abans 
d’iniciar tota la sèrie de proves, es va comprovar també sobre 10 mostres en el 
laboratori que la quantitat de BSF recuperada de les mostres, immediatament des-
prés d’eixugar-se les gotes de l’aplicació i amb un temps de contacte de les mos-
tres amb l’aigua de 30 min abans de la lectura (temps d’extracció), fos equivalent a 
la quantitat esperada i que la variació de les diferents lectures entre mostres fos 
baixa. 

En les figures A.6 i A.7, la lectura corresponent al punt temporal 0 és la de la 
primera tanda de mostres processades immediatament després de l’aplicació, que 
en tots els casos s’aproximava al valor previst. Per a la comparació amb les poste-
riors lectures, s’agafa aquest valor com a índex 100. 

En les proves de degradació es por observar una pitjor estabilitat de la BSF 
quan s’aplica damunt de paper de filtre. Pel que fa a l’aplicació sobre les fulles i el 
raïm, la resposta és molt similar, independentment de la seva situació a la cara de 
sol o d’ombra. L’increment anormal de la lectura que s’observa en les mostres 
recollides al final és difícil d’explicar, encara que es podria deure a més temps 
d’extracció en laboratori d’aquestes mostres respecte a totes les altres. 

Pel que fa a la recuperació en laboratori de la BSF dels diferents tipus de 
col·lectors, es pot observar una tendència a una menor recuperació en les mostres 
de raïm que en les mostres de fulles. En canvi les mostres de paper de filtre són les 
que presenten un comportament millor. En el cas del raïm, al cap de dues setmanes 
després de l’aplicació, la recuperació és inferior al 80 %. 
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Figura A.6. Degradació de la BSF de mostres de fulles de vinya, de raïm i de papers de 
filtre en condicions de camp 

 

El resultat de les proves de comportament de la BSF per als assaigs concrets 
d’aplicació de la polvorització a la vinya, permet concloure que es pot assegurar un 
90 % de la recuperació del traçador aplicat si en el camp les mostres es recullen 
abans d’1 h després de l’aplicació (30 min en el cas dels papers de filtre) i les mos-
tres es mesuren en laboratori abans de 2 setmanes després de l’aplicació (1 setma-
na en el cas del raïm). 

 

 

Figura A.7. Recuperació de la BSF en mostres de fulles de vinya, de raïm i de paper de 
filtre en el laboratori 
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A.2. Determinació en laboratori de l’eficiència de diferents col·lectors per a la 
seva utilització en els assaigs de deposició a l’arròs amb la utilització de que-
lats metàl·lics com a traçadors 

En alguns assaigs de camp per a la mesura de la distribució de la polvorització 
en el cultiu de l’arròs es van observar alguns problemes en els valors de deposició 
mesurats en paper de filtre utilitzat com a col·lector. 

Per tal d’esbrinar les possibles causes del mal funcionament d’aquests 
col·lectors i d’avaluar possibles alternatives en la realització de posteriors assaigs 
de camp es van plantejar una sèrie d’assaigs previs de laboratori, simulant amb una 
barra de polvorització disponible en el laboratori del Centre de Mecanització 
Agrària, les condicions de treball utilitzades posteriorment en el treball de camp. 

 

A.2.1. Metodologia 

Es van utilitzar els mateixos broquets que després es farien servir en els assaigs 
de distribució de la polvorització en el cultiu de l’arròs: Hardi® 1513-16 (cònics), 
Albuz® API 110 05 (ventall) i Lechler® ID 120 03 (injecció d’aire). En cada apli-
cació, es van situar 3 broquets de cada tipus en la barra, separats 50 cm un de 
l’altre, els quals es desplaçaven a una velocitat constant a 50 cm per sobre dels 
col·lectors (figura A.8), de forma que s’aconseguís un volum d’aplicació semblant 
al que més tard s’utilitzaria en les aplicacions al camp. Les condicions d’aplicació 
en cada cas es poden veure en al taula 1.  

 

Taula A.1. Resum de les condicions d’aplicació amb els tres tipus de broquets 

 

 

Es van avaluar com a col·lectors tires de paper de filtre de 10 x 2 cm i neteja-
dors de pipes, que després es recollien en grups de 4. Es van col·locar en suports 
de fusta similars als que posteriorment s’utilitzarien en els assaigs de camp a 
l’arròs en una amplada total de 50 cm en el centre de la passada. En una primera 
aplicació es van polvoritzar de forma simultània els dos tipus de col·lectors amb 
els tres broquets. Donat que la recuperació de traçador en l’aplicació amb els bro-
quets cònics va ser baixa, es va tornar a repetir aquest tractament dies després, 
utilitzant col·lectors en una amplada més gran sota els broquets (100 cm), de forma 
que no hi hagués cap efecte derivat del mal solapament dels rajos de polvorització 

 Ventall  Injecció d’aire Cònics 
Cabal total de 3 broquets (l/min) 4.1 3.9 4.0 
Volum d’aplicació (l/ha) 245 234 240 
Concentració (mg[metall]/l) 1260 (Cu) 1282 (Zn) 1065 (Mn) 
Dosi (g[metall]/ha) 308 300 256 
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dels broquets cònics, tal com se sospita que va passar la primera vegada. En aquest 
segon cas es van fer dues aplicacions només amb 1 o amb 3 passades consecutives, 
sempre amb el mateix tipus de broquets, per a observar possibles efectes derivats 
de la saturació dels netejapipes. 

Un cop realitzades les aplicacions, s’esperava que s’eixuguessin les gotes de 
polvorització i es recollien i tractaven les mostres tal com era previst de fer-ho en 
els assaigs de camp: extracció amb 50 ml d’aigua destil·lada en les mateixes bosses 
de plàstic i determinació amb espectroscòpia d’absorció atòmica al Laboratori 
Agrari del DAR a Cabrils. En cada cas es van agafar mostres del líquid de polvo-
rització de la mateixa sortida dels broquets per a determinar la concentració exacta 
de metall (taula A.1) i també es van preparar mostres en blanc tant de netejapipes 
com de papers de filtre.  

 

 

Figura A.8. Aplicació amb la barra de polvorització del CMA sobre netejadors de pipes 
(esquerra), aspecte de les tires de paper de filtre abans i després de l’aplicació (dreta dalt) i 

netejadors de pipes després de l’aplicació 
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A.2.2. Resultats i discussió 

En la figura A.9 es presenten els resultats de les deposicions en els netejadors 
de pipes amb els tres tipus de broquets utilitzats en l’assaig. S’observa clarament la 
diferent distribució obtinguda amb els broquets de ventall (inclòs el d’injecció 
d’aire) i els cònics, amb un solapament pitjor dels raigs de polvorització en aquest 
últim cas, tal com es pot observar també en les tires de paper hidrosensible polvo-
ritzades amb el mateix sistema, amb un tipus o un altre de broquets (figura A.10). 
Els coeficients de variació de la distribució de la polvorització (taula A.2), que 
indiquen la uniformitat de distribució del producte, demostren, també clarament, 
una pitjor uniformitat en el cas d’utilitzar broquets cònics. 

Pel que fa als valors de recuperació de producte en relació al total aplicat pels 
broquets, resumits en la taula A.2, es poden considerar dins del rang esperat, ja que 
els valors reals de l’eficiència dels diferents col·lectors són molt variables i depe-
nen de factors com la mida i la velocitat de les gotes de polvorització. De totes 
formes, aquests resultats indiquen bones possibilitats per a la utilització d’aquests 
col·lectors en els assaigs de camp a l’arròs i més si es té en compte que els neteja-
dors de pipes no presenten indicis de saturació, encara que es realitzin tres passa-
des una darrera de l’altra, tal com es faria en l’assaig de camp, amb una 
recuperació de 108 % amb una passada i de 110 % amb tres. 

Els valors obtinguts amb la utilització de les tires de paper de filtre estan al vol-
tant d’un 66 %, tant amb als broquets de ventall com amb els d’injecció d’aire, a 
causa de la menor eficiència d’aquest tipus de col·lectors. 

 

Taula A.2. Valors de recuperació de producte respecte al total aplicat i del coeficient de 
variació de la distribució de la polvorització per als tres tipus de broquets en l’assaig amb 

netejadors de pipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventall Injecció d’aire Cònics 
Recuperació (%) 83 93 110 
Coeficient de variació (%) 9 14 22 
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Figura A.9. Valors de deposició de la polvorització en netejapipes amb els tres tipus de 
broquets utilitzats en l’assaig 

 

Figura A.10. A la part superior, paper  hidrosensible després d’una aplicació amb els 
broquets de ventall (Albuz® API 110 05) i a la part inferior amb els broquets cònics (Hardi® 

1513-16). L’aplicació es va fer a dues altures: 50 i 65 cm 
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Annex B. Condicions dels tractaments en l’assaig del túnel 
de polvorització a la vinya 

 

 

En aquest annex es presenten les condicions de realització dels tractaments a la 
vinya per tal de comparar el túnel de polvorització amb els polvoritzadors hidro-
pneumàtics convencionals, tant per a les aplicacions realitzades durant tota la cam-
panya amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia biològica dels dos sistemes d’aplicació, 
com per a les aplicacions realitzades amb la intenció de mesurar la distribució de 
la polvorització en la parcel·la. 

 



 

 



 

 

Taula  B.1. Relació de les aplicacions fitosanitàries realitzades durant la campanya a la vinya amb indicació dels productes fitosanitaris utilit-
zats i la seva dosi. Les condicions indicades van ser les mateixes tant amb el túnel com amb els polvoritzadors de la finca 

 

TRACTAM
ENT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tipus apli-
cació 

General General General General General General Localitzada Localitzada Localitzada 

          

Plaga a 
controlar 

Cendrosa Cendrosa Cendrosa Mildiu Cendrosa Mildiu Cuc del raïm Cuc del raïm Cuc del raïm 

     Mildiu     

          

Producte 1 
Sumi-
Ocho 

Sumi-Ocho Sumi-Ocho 
Ridomil 
Triple 

Quadris 
Caldo Bor-
delés 

Insegar Insegar Pirinex 

Matèria 
activa 

Dinico-
nazol 

Dinicona-
zol 

Dinicona-
zol 

Metalaxil, 
Cu, Folpet 

Azoxystro-
bin 

Coure Fenoxicarb Fenoxicarb Clorpirifos 

Dosi 350 cc/ha 400 cc/ha 500 cc/ha 1 kg/ha 1 l/ha 2.8 kg/ha 200 g/ha 200 g/ha 2 L/ha 

          

Producte 2       
Caldo Bor-
delés 

Caldo Bor-
delés 

Caldo Bor-
delés 

Matèria 
activa 

      Coure Coure Coure 

Dosi       3 kg/ha 3 kg/ha 2.7 kg/ha 

 
 



 

 

Taula B.1. Continuació 

 

TRACTAM
ENT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tipus apli-
cació 

General General General General General General Localitzada Localitzada Localitzada 

          

 

          

Producte 3       Mullant Mullant Mullant 

Matèria 
activa 

         

Dosi       0.1 % 0.1 % 0.1 % 

          

Producte 4       Antibromera Antibromera Antibromera 

Matèria 
activa 

         

Dosi          
 

 

 

 



 

 

Taula B.2. Condicions d’aplicació dels tractaments fitosanitaris a la vinya amb els polvoritzadors de la finca 

 

TRACTAMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

Polvoritzador (*) 
Barres 
verticals 

Barres 
verticals 

Barres 
verticals 

Makato 
Ilemo-
Hardi 

Ilemo-
Hardi 

Ilemo Ilemo Ilemo 

          

Data 8.04 22.04 7.05 15.05 28.05 11.06 19.06 26.06 7 .08 

Hora 
10.30-
11.00 

11.40-
12.25 

9.40-10.15 
11.10-
11.30 

15.00 15.30 17.00 12.00 19.00 

          

Condicions ambientals 

Temperatura 9.2 ºC 17.3 ºC   18.7 ºC  32.9 ºC 23.9 ºC 34.2 ºC 

Humitat relativa 76 % 46 %   58 %  32 % 65 % 32 % 

Velocitat mitjana 
del vent 

2.5 m/s 4.5 m/s   4.6 m/s  1.5 m/s 1.8 m/s 2.6 m/s 

Direcció del vent 
(respecte N) 

257º 90º   272º  167º 191º 163º 

(*)Makato: Makato Ecopower 2000        

    Ilemo-Hardi: Ilemo-Hardi SV 2000 Turbo Jet        

    Ilemo: Ilemo TS 2080 SV Turbo Jet  



 

 

 

Taula B.2. Continuació. Condicions de treball de l’equip de polvorització 

 

TRACTAMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tractor 
John Deere 
3140 

John Deere 
3140 

John Deere 
3140 

John Deere 
3650 

Lamborgi-
ni 

Interna-
tional 200 

Interna-
tional 200 

Interna-
tional 200 

Interna-
tional 200 

          

Broquets, marca 
i model 

Albuz ATR 
Groc 

Albuz 
ATR Groc 

Albuz 
ATR Groc 

Albuz 
ATR 

Albuz 
ATR 
T,V,R 

Albuz 
ATR Roig 

Albuz 
ATR Roig 

Albuz 
ATR Roig 

Albuz 
ATR Roig 

Broquets, nom-
bre 

8 8 8 
6 (3 per 
sector) 

10 (4T, 
4V, 2R) 

6 (3 per 
sector) 

6 (3 per 
sector) 

6 (3 per 
sector) 

6 (3 per 
sector) 

          
Condicions d’aplicació 

 

Pressió de treball 3 bar 3 bar 3 bar 10 bar 5 bar 5 bar 10 bar 10 bar 10 bar 

Velocitat de treball 6.6 km/h 6.8 km/h 6.8 km/h 7 km/h 7 km/h 7 km/h 6.5 km/h 6.5 km/h 6.5 km/h 

Volum aplicació 80 l/ha 80 l/ha 80 l/ha 225 l/ha 250 l/ha 430 l/ha 360 l/ha 360 l/ha 360 l/ha 

          
       



 

 

Taula B.3. Condicions d’aplicació en els tractaments fitosanitaris a la vinya amb el túnel de polvorització 

 

TRACTA-
MENT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

Data 8.04 22.04 7.05 15.05 28.05 11.06 19 .06 26.06 10 .08 

Hora 11.30-12.30 11.30-12.30 11.40-13.00 11.10-12.20 15.00-16.00 11.20-12.10 12.35-14.10 9.00-10.00 9.30-10.30 

          

Condicions ambientals 

 

Temperatura 11.4 ºC 17.8 ºC 19.5 ºC 18.9 ªC 17.5 ºC 19.3 ªC 28.2 ºC 20.1 ºC 25.1 ºC 

Humitat rela-
tiva 

68 % 46 % 53 % 82 % 65 % 49 % 42 % 71 % 56 % 

Velocitat 
mitjana vent 

2.9 m/s 4.5 m/s 2.5 m/s 2.4 m/s 3.7 m/s 6.6 m/s 1.9 m/s 1.9 m/s 1.2 m/s 

Direcció vent 
(respecte N) 

262º 90º 147º 224º 278º 287º 180º 206º 253º 

 



 

 

 

Taula B.3. Continuació. Condicions de treball de l’equip polvoritzador 

 

Tractor Ebro 6070 
Ebro 
6070 

Ebro 6070 Ebro 6070 Ebro 6070 Ebro 6070 Ebro 6070 Ebro 6070 Ebro 6070 

          

Broquets, marca i 
model 

Teejet Co-
nejet G, R 

Teejet 
Conejet 
Groc 

Teejet 
Conejet 
Groc 

Albuz APT 
Tar 

Albuz 
ATR M, G 

Albuz APT 
M, G 

Albuz 
ATR T, G 

Albuz 
ATR T, G 

Albuz 
ATR T, G 

Broquets, nombre 
12 (2R, 
1G/panell) 

12 (3 
/panell) 

12 (3 
/panell) 

12 (3 
/panell) 

16 (1M, 
3G/panell) 

20 (1M, 
4G/panell) 

12 (2T, 
1G/panell) 

12 (2T, 
1G/panell) 

12 (2T, 
1G/panell) 

          
Condicions aplicació 

 

Pressió de treball 10 bar 10 bar 10 bar 8 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 

Velocitat de 
treball 

5.2 km/h 5.2 km/h 5.2 km/h 5.2 km/h 5.2 km/h 5.2 km/h 5.2 km/h 5.2 km/h 5.2 km/h 

Volum aplicació 100 l/ha 75 l/ha 75 l/ha 225 l/ha 210 l/ha 270 l/ha 230 l/ha 230 l/ha 230 l/ha 

Volum recuperat 47% 50%   18% 11%  12% 9% 
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Taula B.4. Relació completa de les condicions de l'aplicació en el tractament localitzat al 
raïm 
 

APLICACIÓ FINCA TÚNEL 

Polvoritzador 
Ilemo TS 2082 SV Turbo 

Jet 
Prototip CMA-MAKATO 

Data 9 juliol 9 juliol 

Hora 9.45 h 13.00-13.35 h 

   

Condicions ambientals 
 

Temperatura 17.3 ºC 22.3-23.7 ºC 

Humitat relativa 64% 52-55% 

Velocitat mitjana vent 1.7 m/s 1.7/0.9/1.5 m/s 

Direcció vent(*) 52º 272º/60º/352º 

(*) Respecte a la direcció de 

tractament 
  

Condicions de l’equip polvoritzador 

Tractor International 200 Ebro 6070 

Marxa  IV M 

Revolucions motor  1700 rev/min 

Ventilador Axial 2 Radials 

Velocitat mitjana sortida 
aire 

 12.8 m/s 

Cabal  3000 m3/h 

Broquets, marca i model Albuz ATR Roig Albuz ATR Taronja i Groc 

Broquets, número 6 (3 per sector) 12 (2 T, 1 G per panell) 

Condicions aplicació 

Pressió de treball 10 bar 10 bar 

Velocitat de treball 6.8 km/h 5.2 km/h 

Volum aplicació 360 l/ha 230 l/ha 
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Taula B.5. Relació completa de les condicions de l'aplicació en el tractament general a la 

vegetació 

APLICACIO FINCA TÚNEL 

Polvoritzador 
Ilemo TS 2082 SV Turbo 

Jet 
Prototip CMA-MAKATO 

Data 21 juliol 22 juliol 

Hora 9.50 h 11.15 h 

Condicions ambientals 

Temperatura 22.5 ºC 24.7 ºC 

Humitat relativa 88 % 57 % 

Velocitat mitjana vent 1.6 m/s 2.1 m/s 

Direcció vent (*) 78º 96º 

(*) Respecte a la direcció de 

tractament 
  

Condicions de l’equip polvoritzador 

Tractor International 200 Ebro 6070 

Marxa 4 II III M 

Revolucions motor 2000 r/min 1700 r/min 

Ventilador Axial 2 Radials 

Velocitat mitjana sortida 
aire 

 12.8 m/s 

Cabal  3000 m3/h 

Broquets, marca i model Albuz ATR Roig Albuz ATR Marró 

Broquets, número 6 (3 per sector) 20 (5 per panell) 

Condicions d’aplicació 

Pressió de treball 8.5 bar 10 bar 

Diàmetre de les gotes 
(VMD) 

143 µm 88 µm 

Cabal líquid 20.8 l/min 11.4 l/min 

Velocitat de treball 6.5 km/h 3.8 km/h 

Volum aplicació 300 l/ha 280 l/ha 
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Annex C. Eficàcia biològica dels tractaments realitzats a 
l’arròs 

 

C.1. Determinació de l’eficàcia biològica dels tractaments 

En la taula C.1 s’indiquen els moments de tractament i les dosis de fungicida 
utilitzats els anys 2002, per a la comparació entre els tractaments aeris i terrestres, 
i 2005, per a la comparació entre diferents tipus de broquets. Les aplicacions es 
van realitzar en la mateixa localitat en forma de bloc a l’atzar amb 3 repeticions. 
En cada bloc es troben els tres sistemes d’aplicació i el testimoni. Les parcel·les 
elementals per a la determinació de l’eficàcia biològica dels tractaments aeris eren 
d’una mida de 70 x 40 m, mentre que les que es van utilitzar per a comparar els 
tractaments terrestres amb diferents tipus de broquets eren de 70 x 20 m. En la 
taula C.1 es presenten també les condicions de realització de les diferents aplicaci-
ons. En cada parcel·la elemental es van controlar un total de 20 plantes d’arròs 
dins d’un àrea marcada de 15 x 3 m, i es van realitzar els controls amb una perio-
dicitat quinzenal. Es valorava: 

• Incidència i severitat en fulla (part alta/part baixa) de Pyriculariosi i Hel-
minthosporiosi. 

• Incidència en tija de Pyriculariosi. 
• Incidència i severitat en panícula de Pyriculariosi i Helminthosporiosi. 
En el moment de la collita es va determinar també la producció, el rendiment en 

molí i el pes de 1000 g. 

Taula C.1. Dates d’aplicació dels tractaments fungicides per la determinació de l’eficàcia 
biològica amb els diferents sistemes d’aplicació durant els anys 2002 i 2005 

 

Data Fungicida Dosi 
25 de juliol de 2002 Folicur 1 l/ha 
13 d’agost de 2002 Folicur 1 l/ha 
29 d’agost de 2002 Folicur + Bim 1 l/ha + 0.3 kg/ha 
28 de juliol de 2005 Folicur 1 l/ha 
11 d’agost de 2005 Folicur 1 l/ha 
24 d’agost de 2005 Bim + Bumper P 0.3 kg/ha + 1.5 l/ha 
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C.2. Resultats dels controls d’eficàcia biològica 

La major deposició de producte damunt del cultiu, juntament amb una millor 
capacitat de penetració a les fulles de la part baixa del cultiu explica una millor 
eficàcia contra les malalties fúngiques de l’arròs del tractament amb el polvoritza-
dor hidràulic, tal com queda demostrat amb els resultats dels assaigs d’eficàcia 
biològica corresponents a l’any 2002 (taula C.2). Encara que no hi va haver dife-
rències en el rendiment del cultiu aconseguit amb els diferents sistemes 
d’aplicació, la qualitat de la collita va ser millor a causa d’un percentatge més petit 
de grans trencats (figura C.1). 

 

Taula C.2. Nivell d’infecció de Pyriculariosi i Helminthosporiosi mesurada amb els dife-
rents sistemes d’aplicació l’any 2002 i característiques de la collita 

 

 P. hidràulic Avioneta Helicòpter Testimoni 
Infecció a les fulles (severitat, %) 2.86 9.54 9.51 19.24 
Infecció a la panícula (incidència, % de 
panícules infestades) 

33.03 42.58 60.42 79.5 

Pes de 1000 grans (g) 31.46 31.43 29.42 28.09 
Rendiment (kg/ha) 7106 7113 7286 6540 
 
 
Pel que fa a l’assaig de comparació entre broquets, es presenten els resultats 

dels controls realitzats durant l’any 2005. A les figures C.2 i C.3 es pot veure la 
intensitat de les malalties, Helminthosporiosi més Pyriculariosi (necrosi total) se-
gons el tipus de broquets. Pel que fa a la infecció a la panícula, els broquets cònics 
i sobretot els d’injecció d’aire són els que van resultar amb la intensitat més baixa 
amb diferències estadístiques significatives respecte als de ventall i també respecte 
al testimoni. En canvi a la fulla, els broquets d’injecció d’aire van donar un control 
lleugerament pitjor de la infecció.  

Per últim, a la taula C.3 es presenta un resum de les dades de rendiment del cul-
tiu de l’arròs durant els tres anys en què es van assajar els tres tipus de broquets, 
en forma de la quantitat de collita en parcel·les de 20 m2. Es pot observar que les 
diferències entre els diferents broquets i el testimoni sense tractament no han estat 
significatives els dos primers anys. L’últim any, però, sí que es troben diferències 
de rendiment entre les parcel·les tractades i el testimoni. Entre els diferents siste-
mes d’aplicació, és la parcel·la tractada amb els broquets cònics la que dóna un 
rendiment significativament superior. 
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Figura C.1. Quilograms d’enters i percentatge segons la maquinària d’aplicació. Resul-
tats corresponents a l’assaig del 2002 

 

Figura C.2. Avaluació de la intensitat de les malalties com a ASPE (àrea sota la poligonal 
epidèmica) de la necrosi total a la panícula. Diferent color de les fletxes indica diferències 

estadísticament significatives. Dades de 2005 
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Figura C.3. Avaluació de la intensitat de les malalties com a ASPE (àrea sota la poligo-
nal epidèmica) de la necrosi total a la fulla. Diferent color de les fletxes indica diferències 

estadísticament significatives. Dades de 2005 

 

 

Taula C.3. Resultats de collita (kg/20 m2 al 15 % humitat) els diferents anys i percentatge 
global d’enters amb els tres tipus de broquets. Els valors seguits per la mateixa lletra dins de 

cada columna no presenten diferències significatives 

 

 

 

 

 

Broquets 2005 2004 2003 Enters 

Cònic 14.76a 12.75a 14.23a 67.94a 
Injecció d’aire 12.31b 11.06a 13.95a 68.39a 

Ventall 12.15b 11.04a 14.40a 67.92a 

Testimoni 10.42c 10.65a 13.23a 64.54a 

0

2

4

6

8

10

12
A

S
P

E
_

e
s

ta
d

.(
%

)

Testimoni

Cònic

Ventall

Injecció



 

 

203 

 

 

 

 

Annex D. Estudi de la dispersió de la deriva respecte al pla 
del sòl per als diferents tractaments realitzats 
amb els polvoritzadors hidropneumàtics 

 

 

En la taula D.1 es presenten els valors de la variància de la dispersió vertical 
del perfil de deriva, en relació a un punt de simetria imaginari situat en el pla del 
sòl, calculat d’acord amb l’expressió 4.14. 

Es pot observar l’efecte dels sistemes de reducció de la deriva, bé en forma de 
túnels de polvorització, bé amb la utilització de broquets d’injecció d’aire, en el fet 
d’obtenir uns valors de dispersió vertical de les pèrdues per deriva inferiors als 
tractaments convencionals, respecte als quals es van comparar en cada cas. Els 
valors són comparables dins de cada una de les seccions en què s’ha dividit la tau-
la, que agrupen tots els tractaments amb una mateixa dosi de traçador. 

El fet que, en un tractament, el perfil vertical de la deriva presenti una dispersió 
inferior respecte al pla del sòl suposa que els risc de contaminació és inferior, es-
pecialment pel que fa a la possibilitat de contaminació a llarga distància. Es pot 
observar que, en el cas dels túnels de polvorització, la variància de la distribució 
vertical de la deriva és pràcticament nul·la, el que suposa un potencial de contami-
nació molt baix, sobretot en la vinya. En el cas dels broquets d’injecció d’aire, en 
general, la reducció respecte als broquets cònics també és clara. L’excepció és el 
broquet Airmix, que obté uns valors similars als broquets cònics respecte als quals 
s’ha comparat 

 

 

 

 

 

 



 Annex D 

 

204 

 

Taula D.1. Valors de la dispersió vertical del perfil de deriva (σ2) mesurat en els diferents 
assaigs de distribució de la polvorització, en relació a un punt de simetria imaginari situat 
en el pla del sòl, calculat d’acord amb l’expressió 4.14, ht, altura total de mesura de la deri-

va, a, amplada de tractament, dn, dosi normalitzada de traçador 

 

 

 

 

 

Tractament ht(m) a(m) dn(g/ha) σ
2 (m2) 

Localitzat a la vinya convencional 5 6 350 2.59 
Localitzat a la vinya túnel 5 6 350 0.05 
General vinya túnel 5 6.4 350 0.06 
General vinya convencional 5 6.4 350 6.32 
Pomera deflectors 10 4 600 185.68 
Pomeral túnel 10 4 600 1.64 
Pomera convencional 10 4 600 16.97 
Lechler ID 90-02 (injeccció d’aire) 10 8 500 6.40 
Albuz ATR taronja (cònics) 10 8 500 119.12 
Agrotoop Airmix roig (injecció d’aire) 10 4 1775 2.60 
Lechler ITR verd (injecció d’aire) 10 4 1775 0.13 
Albuz ATR taronja (cònics) 10 4 1775 1.75 


