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FRUITS DE PONENT 

 Grup Cooperatiu de segon grau creat l’any 
1992 amb seu a Alcarràs (Lleida).  

 Situat a la Vall de l’Ebre. 

 Integrat per 100 unitats familiars i 3 
cooperatives. 

 1.964 hectàrees en producció. 
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FRUITS DE PONENT 

 Producció potencial de 60 milions de Kg’s 
de fruita. 

 75% fruita de pinyol 

 25% fruita de llavor. 

 Treballadors: 80 fixes i de 600-800 en 
campanya. 
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EXPORTAMOS FRUTA A 4 CONTINENTES  

S’EXPORTA EL 90% DE LA 
PRODUCCIÓ ARRIBANT A 
4 CONTINENTS 
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LA PRODUCCIÓ INTEGRADA 

 Sistema de producció d’aliments de qualitat, 
respectuosos amb el medi ambient i amb la 
salut humana. 

 Aquesta qualitat i seguretat es garanteix amb 
una certificació oficial. 
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LA PRODUCCIÓ INTEGRADA A FRUITS DE PONENT 

 S'inicia la Producció Integrada l’any 2001. 

 S’implanta a tot Fruits de Ponent. 

 Amb aquest sistema de producció es pretén: 

 Obtenir un producte més sostenible. 
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LA PRODUCCIÓ INTEGRADA A FRUITS DE PONENT 

 Minimitzar l’ús d’agroquímics i d’adobs. 

 Reduir els nivell de residus en la fruita 
utilitzant mètodes alternatius a la lluita 
química. 

 Garantir la seguretat alimentària del 
producte. 
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EL PROJECTE QFRUIT (2013-2015)  

 Es basa en una prospecció exhaustiva en la 
zona de domini de Fruits de Ponent amb 
anàlisis de sòls, fulla i fruit 

 Les parcel·les seleccionades eren 
representatives de la zona productiva de 
Fruits de Ponent. 
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EL PROJECTE QFRUIT (2013-2015) - OBJECTIUS  

 Racionalitzar la nutrició de les plantes. 

 Disposar de dades que ajudin a millorar 
la pràctica de la fertilització mineral i 
orgànica. 

 Millorar la qualitat del fruit i la capacitat 
d’emmagatzematge. 



10 

EL PROJECTE QFRUIT – CONCLUSIONS GENERALS  

 El seguiment del sòl + fulla + fruit millora 
molt el control general. 

 Les oscil·lacions dins de cada any i entre 
anys són importants. 

 El programa més efectiu seria: control 
del Nitrogen mínim a l’hivern , control 
de fulla en parada estiuenca i control del 
fruit en precollita. 
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EL PROJECTE QFRUIT – CONCLUSIONS GENERALS  

 Hi ha molta millora en els ajustaments de 
la fertilització 

     EXPORTACIONS <<<< APORTACIONS 

 La variabilitat del conjunt d’unitats 
analitzades no aconsella aplicar una 
pauta mitjana. 

 Es proposa un sistema a la carta per les 
diferents unitats familiars. 
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EL PROJECTE QFRUIT2 (2016-2018) 

 Aplica el sistema a la carta proposat en 
el QFRUIT amb totes les premisses del 
projecte inicial. 

 S’escullen 6 unitats familiars on s’aplica 
1 punt de control per cadascuna d’elles. 

 Es contracten dos laboratoris externs 
amb experts en la nutrició vegetal. 
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EL PROJECTE QFRUIT2 (2016-2018) - OBJECTIUS 

 Racionalitzar l’aportació d’adobs a les 
plantacions. 

 Disminuir els alts nivells que hi ha al sòl 
de fòsfor i potassi. 

 Donar unes pautes individuals de 
control de l’adobat als productors. 

 Disminuir la despesa en adobs a les 
explotacions. 
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EL PROJECTE QFRUIT2 (2016-2018) –  
RESULTATS (1 Punt de Control) 

 1 ha de Nectarina de carn blanca de 
finals d’agost. 

 2016 

 El sòl a l’hivern mostra continguts 
molt alts de nitrogen, fòsfor i potassi. 

 Es recomana no aportar adob. 

 En l’analítica de fulla els continguts 
dels macroelements eren òptims.  
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EL PROJECTE QFRUIT2 (2016-2018) –  
RESULTATS (1 Punt de Control) 

 2016 

 Els continguts dels macroelements 
en el fruit eren adequats excepte el 
potassi. 

 La relació entre macronutrients era 
correcta però l’elevat contingut de 
potassi perjudica. 

 S’obté una producció de 53.500 
kg/ha. 
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EL PROJECTE QFRUIT2 (2016-2018) –  
RESULTATS (1 Punt de Control) 

 2017 

 El sòl a l’hivern mostra continguts 
baixos de nitrogen, i alts de fòsfor i 
potassi. 

 Es recomanen 80 UF de nitrogen, 10 
UF de fòsfor i 70 UF de potassi. 

 En l’analítica de fulla els continguts 
dels macroelements eren òptims. 
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EL PROJECTE QFRUIT2 (2016-2018) –  
RESULTATS (1 Punt de Control) 

 2017 

 Els continguts dels macroelements 
en el fruit eren adequats. Disminueix 
el fòsfor i el potassi però el nitrogen 
s’incrementa. 

 La relació entre macronutrients era 
correcta però l’augment del nitrogen 
s’ha de tenir en comte per l’any 2018. 

 S’obté una producció de 63.500 
kg/ha. 
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EL PROJECTE QFRUIT2 (2017) –  
RESULTAT GLOBAL A L’EXPLOTACIÓ 

 El productor aplica les pautes marcades 
al punt de control a tota l’explotació (62 
ha) amb un factor de seguretat. 

 Ha reduït el cost de l’adobat de 800 €/ha 
a 600 €/ha. 

 Les produccions de les seves finques no 
s’han vist afectades. 

 Ha millorat el maneig durant la collita ja 
que la fermesa de la fruita s’ha 
mantingut més amb el temps. 



MOLTES GRÀCIES PER LA 
SEVA ATENCIÓ 

Toni Vitores Bagué 
Enginyer agrònom 
Director Agronòmic de Fruits de Ponent 
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