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PRÒLEG

És per a mi un plaer dedicar estes línies a la presentació d’este llibre, honor 
inesperat i immerescut que assumisc amb molt de respecte per la institució 
que el patrocina, l’IVIA, i, cada un dels investigadors que hi participen. En 
este llibre, com podem apreciar, s’escriu sobre el caqui en tota la seua am-
plitud, els millors investigadors en les diferents especialitats ens expliquen 
els resultats de la investigació i experiències en fertirrigació, peus i varietats, 
sanitat vegetal, poda i postcollita; acompanyat i documentat d’una àmplia 
bibliografia dels investigadors dels principals països productors del món: 
la Xina, el Japó,  Israel i Itàlia, més que per la seua producció, per la seua 
contínua i avançada investigació.

Però no s’escriuen unes memòries si no hi ha darrere un gran personatge, 
ni es dedica un llibre a una fruita si no hi ha darrere una gran producció 
amb un ventall de varietats que permeta un període llarg de permanència 
en el mercat, ni les grans multinacionals químiques dediquen un segon de 
la seua investigació, ni un cèntim a buscar solucions als seus problemes.

Doncs bé, en este projecte els que hi vam creure partírem d’una única varie-
tat, el roig brillant, amb una producció marginal que no superava 1.000.000 
de kg l’any 1995 i es venia en els mercats d’Espanya i Portugal. Esta magnífica 
varietat es convertix en una fruita d’èxit amb molta I+D, perquè d’una fruita 
que es menjava molt blana, o no es podia menjar, amb un període de comer-
cialització curt, hem passat a una fruita que es menja dura com una poma, 
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amb quatre mesos de comercialització, tot amb una única varietat, i això no 
s’ha aconseguit amb cap altra fruita.

L’èxit d’esta excepcional fruita comença amb la transformació del caqui 
roig brillant que es menjava bla, en el caqui persimó de la denominació 
d’origen Ribera del Xúquer, el que es menja dur!

Este projecte d’èxit basat en la fe en una fruita comença amb la creació 
per la Conselleria d’Agricultura de la denominació d’origen. Recorde que 
era l’any 1996 quan estava de secretari general d’Agricultura vaig cridar 
Enrique Blasco, aleshores president d’UTECO València i de la Cooperati-
va d’Alginet, i Custodio Mendoza, president de la Cooperativa de Carlet, 
qui sempre tindrà el nostre record i reconeixement, que seria el primer 
president de la DO; i vam arribar a l’acord que UTECO, en nom de les co-
operatives de la Ribera productores de caqui demanara el començament 
de l’expedient per a crear la DO Kaki de la Ribera del Xúquer, comença-
ment d’un projecte d’èxit! Que ha aconseguit passar de 2.000.000 de kg 
l’any 1997, any de creació de la DO, als més de 220.000.000 de kg de 
producció de la campanya 2014.

Projecte que van començar les cooperatives de la Ribera i Anecoop amb 
el suport de la Conselleria d’Agricultura i l’IVIA, que va participar des del 
primer moment en els processos de desastringència i postcollita de la mà 
del Dr. Miguel Ángel del Río, que ja no està amb nosaltres i a qui agraïm 
el seu compromís i dedicació a este projecte.

1997-2014; 19 anys d’interés, dedicació, molt de treball i fe en el projecte, 
on el bon fer i el suport dels investigadors de l’IVIA junt amb els tècnics de les 
cooperatives, el treball de promoció i de suport a la comercialització coordi-
nat tot des de la DO Kaki de la Ribera del Xúquer, han aconseguit que este 
gran projecte estiga oferint al mercat mundial l’única novetat en fruita dels 
últims 20 anys; el caqui persimó!

Ara ja tenim un producte d’èxit que es mereix un llibre!, que, com sem-
pre, l’èxit té molts pares i el fracàs és orfe.
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Amb el gran increment de la producció hem passat de pràcticament només 
tractaments contra la mosca (Ceratitis capitata) fins al 2006 a la necessitat 
d’altres tractaments, ja que en 2007 aparegué la taca negra, com dennomi-
nava l’agricultor el fong Mycosphaerella nawae, que va posar en greu perill la 
producció del caqui fins al punt de témer per la seua desaparició.

La ràpida implicació de la Conselleria d’Agricultura, el compromís de 
l’IVIA i de la Càtedra de Patologia Vegetal de la Universitat Politècnica de 
València amb el sector que, junt amb els tècnics de les cooperatives, van 
ser capaços de donar solució a tan greu problema en dos campanyes, en 
les quals l’agricultor afectat havia perdut tota esperança de solució, és un 
clar exemple de conscienciació i posada en comú de persones i mitjans, 
la qual cosa ha permés continuar produint i creixent.

Any 2015; 8.200.000 plantes, 13.700 hectàrees i una previsió de pro-
ducció esperada per a l’any 2020 de 645.000 tm, milers de productors 
àvids de solucions als problemes agronòmics que van apareixent en les 
explotacions, molts coneguts però sense tractaments autoritzats i altres 
no contrastats o desconeguts en la producció local del caqui, i que caldrà 
estudiar.

Este llibre, fruit del treball de les diferents línies d’investigació del produc-
te, coordinat pel magnífic equip d’investigadors de l’IVIA, posa a dispo-
sició de la producció, postcollita i comercialització tots els avanços cone-
guts a nivell nacional i internacional.

En el meu nom i en el de tots els que conformem este gran projecte del 
caqui persimó moltes gràcies a tots els que participeu amb el vostre treball 
en la realització d’este magnífic llibre.

Cirilo Arnandis

President del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Kaki Ribera del Xúquer
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EL CULTIU DEL CAQUI
 ANTECEDENTS I IMPORTÀNCIA ECONÒMICA

El cultiu del caqui a Europa està localitzat principalment en la conca del 
Mediterrani, on ha sigut tradicionalment un fruiter menor. En els últims 
anys ha adquirit una gran notorietat en els mercats europeus gràcies a 
l’èxit comercial de la varietat roig brillant, originària de la comarca de la 
Ribera Alta a la província de València. El cultiu d’esta varietat al nostre 
país ha experimentat un creixement espectacular, a causa fonamental-
ment del desenvolupament i posada a punt de la tècnica postcollita per 
a eliminar l’astringència dels fruits. En el present capítol es repassen les 
dades històriques i estadístiques que il·lustren la impressionant evolució 
d’este cultiu a Espanya. Es detallen també les claus productives i comer-
cials que han permés que este fruiter, fins fa poc considerat menor, s’haja 
convertit en uns pocs anys en el de més creixement comercial en els 
mercats europeus.

1.1. PRODUCCIÓ DE CAQUI EN EL MÓN I EN LA CONCA DEL 
MEDITERRANI

El caqui (Diospyros kaki Thunb.) és originari de la Xina, on va començar a 
cultivar-se alguns segles abans de Crist i d’on després es va estendre al Japó 
i Corea (Llácer i Badenes, 2001). El gènere Diospyros es desenrotlla quasi 
exclusivament en zones tropicals i subtropicals i només les espècies D. ca-
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qui, D. lotus L. i D. virginiana L. s’adapten a vegetar en zones temperades. 
La majoria de les varietats cultivades aprofitables pels seus fruits pertanyen 
a l’espècie D. caqui, mentres que D. lotus i D. virginiana s’utilitzen princi-
palment com a portaempelts. A Europa, al Brasil i als Estats Units el cultiu 
del caqui es va introduir entre els segles XVII-XIX. Una gran part de les 
varietats de caqui cultivades en l’actualitat procedixen del Japó, on des de 
fa dècades es desenrotllen importants programes de millora d’este fruiter. 
En les regions mediterrànies han sorgit també nombroses varietats a partir 
de mutacions espontànies, i hi ha molts cultivars locals en diferents països. 

1.1.1. Producció mundial de caqui 

Segons les dades de FAO per a l’any 2012 la producció mundial de caqui 
se situa en les 4.468.955 t amb una superfície cultivada de 813.536 ha. 
En la fig. 1.1 es mostra la producció de caqui dels principals països on es 
cultiva este fruiter. El país amb major producció és la Xina, amb més d’un 
milió de tones en 1992 que ha augmentat progressivament fins a aconse-
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Figura 1.1. Producció mundial de caqui (FAO 2012 i fonts pròpies).
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guir els més de tres milions de tones en l’actualitat. La seua producció està 
basada en una gran diversitat de varietats, en general de baix rendiment, 
que es destinen per a consum en fresc i industrialització, principalment 
com a caqui deshidratat (Zhang et. al., 2009). A gran distància de la Xina 
es troben Corea del Sud i el Japó, amb produccions basades principal-
ment en varietats no astringents com ara Fuyu. En els últims anys el Japó 
ha reduït la producció de caqui, però a Corea del Sud s’ha produït un 
notable increment en la superfície dedicada a este fruiter.

A la producció del Japó seguix la d’Espanya, encara que sense dades ofi-
cials de FAO, ja que el MAGRAMA considera encara el caqui com un 
cultiu menor i l’engloba dins de la categoria d’altres cultius. Les dades 
de la producció espanyola de caqui procedixen del Consell Regulador 
de la Denominació d’Origen (CRDO) Kaki Ribera del Xúquer que agrupa 
més del 50% de la producció nacional, a més d’altres fonts d’informació 
complementàries com les administracions autonòmiques i Agroseguro. El 
cultiu de caqui a Espanya està centrat quasi exclusivament en les varietats 
astringents roig brillant i Triumph. Actualment, hi ha un gran interés en la 
introducció de noves varietats que permeten ampliar el període comerci-
al, així com també de varietats de tipus no astringent.

El Brasil presenta una producció semblant a la d’Espanya, però amb una 
gran superfície de cultiu dedicada a varietats astringents locals com ara 
Branca Forte, Giombo i Taubaté. En els últims anys s’estan introduint tam-
bé varietats no astringents, destinades principalment a l’exportació. La 
producció de caqui a l’Azerbaidjan pràcticament s’ha duplicant en l’úl-
tima dècada i està basada principalment en varietats locals astringents. 
Amb una menor producció hi ha Taiwan, que presenta una estructura 
varietal molt semblant a la de la Xina.

La producció de caqui a Itàlia està actualment en retrocés i centrada quasi 
exclusivament en la varietat local astringent Kaki Tipo. En els últims anys 
s’han introduït varietats no astringents, encara que amb poca repercussió 
comercial. Entre els països productors de caqui estan també l’Uzbekistan 
i Israel. A l’Uzbekistan la producció està basada en varietats locals astrin-
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gents, mentres que en el cas d’Israel predomina la varietat Triumph, tam-
bé astringent, que en els últims anys ha experimentat un cert increment 
de producció. Finalment, Nova Zelanda té una indústria del caqui molt 
jove basada en varietats no astringents, principalment Fuyu.

1.1.2. Evolució de la producció del caqui en la conca 
del Mediterrani

A partir dels genotips ancestrals introduïts a Europa al segle XVII, s’ha 
evolucionat al que denominem hui com a varietats locals. Per exemple, 
la varietat Kaki Tipo, majoritàriament cultivada a Itàlia, és probablement 
d’origen japonés. Allí es cultiven també altres varietats locals com ara Ris-
poli, Mandarino, Moro, Vainiglia, Mercatelli, Brazzale, Lampadina Cioc-
colatino i Mancinelli (Bellini i Giordani, 1999). Des de fa anys s’estan 
desenrotllant també diferents programes de millora genètica del caqui, 
com és el cas de la Universitat de Florència a Itàlia i l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries (IVIA) a Espanya (Bellini i col., 1992; Benelli i 
col., 1999; Badenes i col·l., 2003).

Dins dels països de la conca del Mediterrani i la seua àrea d’influència, 
Espanya, l’Azerbaidjan, Itàlia, l’Uzbekistan i Israel són els principals pro-
ductors (fig. 1.2). Fins fa a penes dos dècades, en les regions mediterrànies 
la major part del caqui es cultivava en forma d’arbres aïllats o en xicotetes 
plantacions familiars destinades al consum local. Durant els últims anys, 
el cultiu del caqui a Espanya ha mostrat un creixement exponencial lligat 
a l’aparició de la varietat astringent roig brillant, molt productiva i de gran 
qualitat. El desenrotllament i posada a punt de la tecnologia postcollita 
per a eliminar d’una forma eficient l’astringència dels fruits de roig bri-
llant ha portat associat un desenrotllament vertiginós d’esta varietat a la 
comarca de la Ribera Alta, a la província de València, on s’assenten pràc-
ticament el 90% de les plantacions espanyoles.

A Israel el cultiu de caqui es va expandir en els anys 70 amb la introduc-
ció de tecnologia postcollita d’eliminació de l’astringència, conservació 
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frigorífica i les campanyes de promoció sobre la forma de consumir els 
fruits durs. En l’actualitat, la producció de caqui a Israel és d’unes 31.000 
t, principalment de la varietat astringent Triumph (90%) que es comercia-
litza amb les marques Sharon i Sharoni (Llácer i Badenes, 2001).

En el cas d’Itàlia, la producció de caqui ha baixat en els últims anys per 
la competència d’altres fruiters i els elevats costos del maneig postcolli-
ta, que continua sent majoritàriament de tipus manual. La regió de la 
Campània concentra el 50% de la producció de caqui, seguida de l’Emí-
lia-Romanya (33%) i Sicília (11%). El cultiu esta basat majoritàriament en 
la varietat Kaki Tipo (més del 90%) que es comercialitza com a caqui bla 
en les regions del nord del país i com a caqui dur per a exportació. Altres 
varietats astringents cultivades a Itàlia són Vainiglia, Mercatelli i Moro i en 
menor grau algunes varietats no astringents com Hana Fuyu, Jiro i O’Gos-
ho (Bellini i col., 2008). En els últims anys s’ha introduït també la varietat 
espanyola roig brillant (Giordani, 2002; Bellini i Giordani, 2005).

Pel que fa a l’Azerbaidjan i l’Uzbekistan, les seues produccions són prin-
cipalment de tipus local amb varietats astringents que s’exporten majori-

Figura 1.2. Evolució de la producció de caqui en els països de la conca del 
Mediterrani i la seua àrea d’influència (FAO 2012 i CRDO Kaki Ribera del Xúquer).
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tàriament al mercat rus. Este és un dels grans mercats per al caqui, que 
està controlat majoritàriament pels operadors de l’Azerbaidjan. Es calcula 
que cada any entren en el mercat rus al voltant de 200.000 t de caqui 
procedents de les antigues repúbliques soviètiques.

Turquia, Grècia, Egipte, Portugal i el Marroc presenten volums de produc-
ció de caqui molt xicotets destinats principalment al mercat interior sense 
que hi haja estadístiques oficials. Turquia està iniciant el cultiu de varietats 
no astringents d’origen japonés que probablement aniran substituint les 
locals. A Grècia la situació és semblant, amb la recent introducció de vari-
etats no astringents com Hana Fuyu i O’Gosho. A Portugal, el caqui es cul-
tiva de forma dispersa per tot el país, però com a arbres aïllats o intercalats 
amb altres fruiters. La varietat Coroa de Rei és la més important, encara 
que també n’hi ha de Triumph, Hana Fuyu i O’Gosho. La producció de 
caqui en tots estos països presenta una clara tendència cap a les varietats 
de tipus no astringent encara que, a causa del seu èxit comercial en els 
mercats europeus, també estan realitzant plantacions de roig brillant.

Altres països mediterranis en què també es produïx caqui, encara que en 
molt xicotetes quantitats, són Xipre i Eslovènia, on es cultiva principal-
ment Kaki Tipo i Lycopersicon. A Montenegro i Macedònia es cultiva la 
varietat Costata, amb una producció de 2.000 t en este últim país (Bellini 
i Giordani, 2005).

1.2. EL CULTIU DEL CAQUI A ESPANYA

A Espanya el caquier es coneixia des d’antic en les regions de clima tem-
perat com ara Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana, on era 
freqüent trobar-lo aïllat en els marges de les parcel·les i vora edificacions 
rurals. A mitjan segle XX començaren les xicotetes plantacions comercials 
amb les varietats més comunes: tomatero a l’Alt Palància i picudo (Costa-
ta) i cristalino a la Ribera Alta. En esta comarca aparegué llavors la varietat 
roig brillant que va suposar una autèntica revolució en el cultiu del caqui a 
la Comunitat Valenciana i a Espanya. L’origen de la varietat roig brillant no 
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està totalment clar, però la hipòtesi més acceptada és que procedix d’una 
mutació d’una gemma de la varietat cristalino que es va donar en esta 
comarca valenciana. Alguns productors van començar a propagar la nova 
mutació, la van denominar roig gros pel seu gran calibre, i es cultivà amb 
altres varietats durant anys, quan la seua expansió no estava plenament 
desenrotllada. De fet hui en dia és possible trobar alguns arbres aïllats 
amb més de 60 anys i xicotetes plantacions de 40-50 anys. En els anys 70 
l’Oficina del Servici d’Extensió Agrària a Carlet va realitzar una prospecció 
per a seleccionar els millors cultius de caqui. La varietat roig gros va resul-
tar la que presentava les característiques més excel·lents i la denominaren 
roig brillant (Llácer i col·l., 2008).

Tradicionalment el roig brillant es comercialitzava després de sotmetre’l a 
tractaments postcollita de sobremaduració que, a més d’eliminar l’astrin-
gència, provocaven l’ablaniment de la polpa, i es consumia el fruit amb una 
consistència gelatinosa. Si bé era una fruita molt apreciada per un sector de 
consumidors tradicionals, presentava una enorme dificultat de manipulació 
postcollita a causa de la baixa fermesa del fruit, la qual cosa va limitar nota-
blement la seua expansió comercial. Esta situació va canviar radicalment en 
1997 quan el sector productor del caqui i l’IVIA desenrotllen i posen a punt 
per a la varietat roig brillant una tècnica postcollita amb altes concentraci-
ons de diòxid de carboni (CO2), que permet eliminar l’astringència i man-
tindre la fermesa del fruit. Encara que esta tecnologia ja s’aplicava en altres 
cultivars de caqui a Israel i Japó, el seu desenvolupament en roig brillant 
va permetre exportar esta varietat a mercats llunyans amb el consegüent 
augment exponencial del seu cultiu a Espanya en les últimes dos dècades.

En l’actualitat, la distribució varietal del caqui a Espanya se centra en la 
varietat roig brillant, amb més de 150.000 t principalment a la Comunitat 
Valenciana i la varietat Triumph amb unes 12.000 t procedents fonamen-
talment d’Andalusia. Es poden trobar també algunes plantacions de varie-
tats com ara Tonewase, tomatero, Hatchiya, Jiro, Hana Fuyu i picudo, que 
per diferents motius no han presentat fins al moment un elevat interés 
comercial.
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1.2.1. Evolució del cultiu del caqui a Espanya. Importància 
de la varietat roig brillant

En la fig. 1.3 es mostra l’evolució de la superfície cultivada en les dos 
principals comunitats autònomes espanyoles productores de caqui, la 
Comunitat Valenciana i Andalusia. En menys de deu anys la superfície 
de caqui s’ha multiplicat per sis, passant d’un poc més de 2.000 ha a 
sobrepassar les 13.000 ha. Cal destacar que este important creixement és 
per l’increment de la producció de la varietat roig brillant experimentat 
a la Comunitat Valenciana. La producció a Andalusia està centrada en la 
varietat Triumph, encara que en els últims anys la major part de les noves 
plantacions ja són de roig brillant. 

A causa de la gran expansió del caqui a la Comunitat Valenciana i, con-
cretament, anla Ribera Alta, en 1997 es va crear el CRDO Kaki Ribera 
del Xúquer, amb l’objectiu de garantir la qualitat i procedència del caqui 
roig brillant produït en la zona. Esta entitat realitzà també campanyes de 
promoció en el mercat interior i exterior, claus per a obrir i consolidar 

Figura 1.3. Evolució de la superfície dedicada al cultiu del caqui a Espanya (ESYRCE-
MAGRAMA, STN: superfície total nacional).
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nous mercats. En la fig. 1.4 es mostra l’evolució de la superfície inscrita 
en el CRDO Kaki Ribera del Xúquer, que s’ha multiplicat per deu i suposa 
quasi ja la meitat de la superfície de la Comunitat Valenciana. Cal tindre 
en compte que estes dades estadístiques es referixen únicament a l’àmbit 
del CRDO Kaki Ribera del Xúquer, que inclou la Ribera Alta i la Baixa, 
encara que la gran majoria de la producció de caqui esta concentrada 
actualment a la Ribera Alta.

En la fig. 1.5 es mostra l’evolució del caqui comercialitzat pels associats 
del CDRO Kaki Ribera de Xúquer des de la seua creació. Partint de les 
5.000 t de l’any 1997 la producció de caqui va tindre un creixement molt 
significatiu fins a les més de 16.000 t l’any 2001. En 2002 baixà a causa 
de les precipitacions de pedra que van arruïnar la pràctica totalitat de la 
producció. En 2003 i 2004 les gelades primaverals també van provocar 
una reducció considerable de la collita. En 2005 es recupera novament la 
producció i s’albira el vertader potencial productiu d’este cultiu dins de 
l’àmbit del CDRO Kaki Ribera de Xúquer. En 2006 i 2007 es produïxen 
novament gelades que van minvar notablement la producció. En 2008 i 

Figura 1.4. Evolució de la superfície de caqui roig brillante inscrita en el CRDO Kaki Ribera 
del Xúquer.
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2009 es registra una important disminució de la collita com a conseqüèn-
cia de l’aparició d’una nova malaltia en el cultiu del caqui a Espanya, 
causada pel fong Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata (capítol 10). Una 
vegada implementades les mesures de control efectives per a esta malal-
tia, la producció de caqui recobra la normalitat en les campanyes 2010 i 
2011 i continua amb un creixement sostingut en els anys següents.

1.2.2. Comercialització del caqui roig brillant

Com ja s’ha mencionat anteriorment, la varietat roig brillant és de tipus 
astringent, la qual cosa implica la necessitat d’eliminar esta astringència 
en postcollita. Tradicionalment açò es feia per sobremaduració dels fruits, 
la qual cosa provocava la pèrdua de fermesa de la polpa que adquiria una 
consistència gelatinosa i un grau de sucres elevat. La dificultat de la mani-
pulació dels fruits blans va impedir la seua exportació a mercats llunyans. 
Amb el desenrotllament i la posada a punt de la tècnica per a eliminar 
l’astringència del roig brillant amb altes concentracions de CO2, a finals 

Figura 1.5. Evolució de la producció de caqui roig brillant comercialitzada pels 
associats al CRDO Kaki Ribera del Xúquer.
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dels anys 90 comencen a comercialitzar-se els primers fruits d’esta varietat 
de consistència ferma, polpa cruixent i color ataronjat. La tècnica per a 
eliminar l’astringència permet la recol·lecció del roig brillant abans de la 
seua completa maduració, i comercialitzar la fruita amb polpa ferma, un 
menor grau de sucres i li proporciona una vida comercial més prolongada 
que en el cas del caqui bla tradicional.

La irrupció en els mercats d’esta nova forma de consum amb la marca 
‘Persimon®’, registrada pel CRDO Kaki Ribera del Xúquer, ha sigut el 
catalitzador de l’important creixement del cultiu de caqui a la Comunitat 
Valenciana. De fet, el caqui roig brillant comercialitzat amb la marca ‘Per-
simon®’ ha anat guanyant terreny al consum de caqui bla tradicional i en 
estos moments ocupa pràcticament tot el mercat (fig. 1.6). L’any 1998 el 
caqui bla tradicional encara tènia un cert pes, però anà descendint pro-
gressivament fins a convertir-se en una figura testimonial l’any 2005, amb 
percentatges de tan sols l’1-2%.

La important labor de promoció duta a terme per CRDO Kaki Ribera del 
Xúquer, unida a l’experiència i capacitat exportadora de les cooperatives 
i empreses associades, han permés introduir esta nova forma de consum 

Figura 1.6. Evolució del percentatge de caqui roig brillant comercialitzad pels associats 
al CRDO Kaki Ribera del Xúquer.
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del caqui amb la marca Persimon® en nous mercats, tant nacionals com 
internacionals. Açò s’ha traduït en un increment exponencial de les ex-
portacions de caqui en els últims anys (fig. 1.7), que han passat d’un 
percentatge inferior al 25% en 1997 a més del 75% en l’actualitat. També 
s’observa un important creixement del consum intern, sobretot a partir 
de 2005, com a conseqüència de les fortes inversions en campanyes de 
promoció i de l’entrada del caqui en les principals cadenes de distribució 
alimentària a Espanya.

No obstant això, cal tindre en compte també que l’èxit en la introducció 
del caqui ‘Persimon®’ en els distints mercats ha sigut variable depenent 
del grau de coneixement previ que es tenia d’esta fruita. En els mercats 
tradicionals acostumats al caqui bla, com ara Espanya i França, la intro-
ducció del caqui Persimon® ha resultat més lenta. Alguns consumidors 
d’estos països encara tenen certs prejuís sobre esta nova forma de con-
sum del caqui, que associen a estats immadurs i astringents del caqui bla 
tradicional. 

Figura 1.7. Evolució dels mercats de destí del caqui roig brillant (CRDO Kaki Ribera 
del Xúquer).
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La reacció del mercat nacional davant de la introducció del caqui ‘Per-
simon®’ queda reflectida en la fig. 1.8. En les primeres campanyes els 
volums comercialitzats de caqui en la forma tradicional i Persimon® són 
prou semblants. A partir de 2003 i sobretot 2005 la comercialització del 
caqui Persimon® experimenta un important avanç, com a conseqüència 
d’una aposta ferma i decidida per este producte amb campanyes publi-
citàries en televisió, i també l’entrada de les principals cadenes de distri-
bució.

Els països on no havia precedents de consum del caqui bla tradicional, 
com ara Alemanya, van acceptar ràpidament el caqui Persimon® com 
una nova fruita. Açò va ajudar la gran distribució a créixer ràpidament, 
i este país s’ha convertit en la principal destinació del caqui espanyol. 
Com s’ha comentat anteriorment, un altre dels factors determinants de 
l’èxit del caqui Persimon® a Alemanya va ser sens dubte l’estreta relació 
comercial entre este mercat i el nostre sector productor amb forta tradició 
exportadora a eixe país.

Figura 1.8. Evolució de la comercialització del caqui roig brillant en el mercat espanyol 
sota la seua forma tradicional i la marca comercial ‘Persimon®’ certificades pel CRDO 
Kaki Ribera del Xúquer.
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En altres mercats com ara Itàlia, el caqui roig brillant en la seua nova for-
ma de consum dur també ha tingut un èxit considerable. No obstant això, 
en este país encara es consumix majoritàriament la varietat Kaki Tipo en 
la forma blana tradicional. Rússia és un altre dels mercats on existia ja un 
important consum de caqui bla tradicional procedent de països limítrofs, 
fonamentalment l’Azerbaidjan. Encara que durant els primers anys els vo-
lums de caqui ‘Persimon®’ exportats a Rússia van ser baixos a causa de 
problemes comercials, amb el temps este país s’ha convertit en un dels 
principals mercats, especialment per a categories de menor qualitat.

Altres països en què s’ha introduït gradualment el caqui espanyol fins a 
arribar a representar un volum destacat són Suïssa, Lituània, els Països Bai-
xos i el Regne Unit. Tot i que encara amb poc volum, països com Àustria, 
Txèquia, Finlàndia, Letònia, Bielorússia, Dinamarca, el Brasil, Portugal, 
Eslovàquia, Noruega, Bèlgica, Polònia i Suècia són també destinació de 
les exportacions de caqui ‘Persimon®’ que van augmentant any rere any. 
A més, el Canadà, el Brasil o els Estats Units, cap a on s’han iniciat recent-
ment les exportacions, ja comencen a presentar un important potencial 
de mercat.

Figura 1.9. Evolució dels principals mercats de destins de les exportacions de caqui 
(CRDO Kaki Ribera del Xúquer).
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MORFOLOGIA I FISIOLOGIA

El caquier, Diospyros kaki Thunb., és un arbre longeu i rústic que en 
condicions favorables de creixement pot arribar a una alçada important. 
En les varietats més vigoroses s’han registrat arbres de fins a 10 m. És una 
espècie caducifòlia amb fases fenològiques ben definides i semblants a 
les d’altres espècies fruiteres arbòries de clima temperat (figs. 2.1 i 2.2), 

Latencia

Brotación yemas

Crecimiento del brote

Floración

Cuajado

Crecimiento del fruto

Maduración del fruto

Iniciación yemas
mixtas

Diferenciación órganos
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Figura 2.1. Estadis fenològics de creixement del caqui roig brillant a España.
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Figura 2.2. Estadis fenològics del caqui (Bellini i col., 2008).
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(García-Carbonell i col., 2002; Bellini i col., 2008). El caqui presenta 
aspectes morfològics i fisiològics característics que es descriuran a 
continuació atenent els òrgans més importants i les fases fenològiques 

que s’observen en esta espècie fruitera.

2.1. LA LLAVOR

Els fruits del caqui són en general partenocàrpics, és a dir que no 
presenten llavors a causa de la falta de pol·linització. En els fruits que sí 
que són fecundats poden comptar-se fins a huit llavors per fruit ubicades 
una en cada lòcul. Les llavors són del tipus endospèrmic atés que el seu 
embrió està rodejat d’un teixit d’alt valor nutritiu denominat endosperma. 
L’embrió és de color blanc format per la radícula, l’hipocòtil i un parell de 
cotiledons que junt amb l’endosperma estan protegits per un involucre de 
teixit resistent denominat testa (fig. 2.3a). El color extern de les llavors és 
marró amb variacions en la tonalitat, és a dir més clares o més fosques i 

de forma variada però sempre aplanada (fig. 2.3b).

La forma de les llavors varia d’oval a el·líptica i el color en diverses 
tonalitats del marró. També són molt variables el pes i les dimensions. 
Totes estes característiques es consideren importants per a la diferenciació 
varietal. En la taula 2.1 es mostren alguns valors dels caràcters mencionats 

avaluats entre exemplars d’una col·lecció de 52 varietats (Bellini, 1982).

Taula 2.1. Principals característiques morfològiques de les llavors de caqui

Caràcter Categoria

Pes (g) Baix (<0.6) Mitjà (0.6 -0.9) Alt (>0.9)

Relació alt/ample Baixa (<1.5) Mitjana (1.5-2.5) Alta (>2.5)

Relació alt/grossària Baixa (<4) Mitjana (4-5.5) Alta (>5.5)

Angle apical (°) Agut (<80 ) Recte (80-100) Obtús (>100)

Angle basal (°) Agut (<80 ) Recte (80-100) Obtús (>100)
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La germinació de les llavors de caqui s’aconseguix després de superat el 
període de latència que normalment es complix col·locant les llavors a 
4°C durant 2-3 mesos. Complit este període de vernalització, les llavors 
poden sembrar-se. En contacte amb el substrat humit la llavor s’unfla i la 
germinació comença amb l’eixida de la radícula a través del micròpil (fig. 
2.3a). Per damunt del substrat apareix el tegument seminal que embolica 

Figura 2.4. Plántula de caqui: a) llavor en fase de germinació i plántula amb 
l’involucre per damunt de les fulles cotiledonars (fletxa) (barra: 1 cm); y b) plàntules en 
creixement (barra 5 cm).

Figura 2.3. Llavors de caqui: a) tall transversal de la llavor, testa t, endospermo 
e, micrópilo m, radícula r, fulles cotiledonars hc e hipocòtil hp (barra: 0,5 cm); i b) 
variabilitat de la forma, dimensió i color de les llavors de les varietats ‘Atago’, ‘Kaki 
Tipo’ i ‘Costata’ (fileres de dalt a baix).
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els cotiledons acompanyat de l’allargament de l’hipocòtil (fig. 2.4a). El 
creixement continua amb l’obertura de les dos fulles cotiledònies, és a dir 
que es tracta d’una germinació epigea a diferència d’altres espècies que 
presenten una germinació hipogea en les quals la llavor roman per davall 
del substrat de germinació. A partir de l’arrel embrionària creix una arrel 
axiforme poc fasciculada que complix una funció preponderant en els 

successius trasplantaments de les plantes de caqui obtingudes.

El vigor de germinació de les llavors de caqui varia de manera notable 
en funció de l’any de producció, de la planta de la qual van ser extretes i 
de l’espècie donant de pol·len, és a dir, del pol·linitzador. En general, les 
llavors s’estratifiquen a finals d’hivern en un substrat compost de perlita o 
d’algun altre tipus de material porós en el qual després de 10-30 dies es 
poden veure les plantes jóvens (fig. 2.4b) que creixen molt bé en ambients 

ombrejats i amb nivells alts d’humitat.

2.2. LES FULLES

Les fulles són simples i estan inserides en la branca segons l’índex de fil·lotaxi 
2/5 amb un pecíol curt respecte de la làmina foliar. La forma i la grandària 
d’estes varia segons la varietat, l’edat de la planta, el tipus de branca i la 
posició en la qual s’inserixen. Són en general el·líptiques o ovades, però 
sempre són més llargues que amples. Bellini (1982) va descriure fulles de 
varietats amb valors mitjans de superfície de la làmina foliar variables entre 
40 cm2 i 155 cm2. Els angles foliars de l’àpex i la base poden també variar 
de mesura de manera notable i són els que en definitiva determinaran la 
forma del limbe foliar. El color de la làmina foliar varia entre el verd fosc 
intens i brillant per a la cara superior a verd clar platejat en la làmina inferior. 
En algunes varietats les fulles viren al color roig durant la tardor. El limbe foliar 
és lleugerament ondulat i el marge és sencer. La nervadura principal i les 
secundàries són molt visibles i generalment sobreïxen de la superfície en el 
revés. Les fulles creixen en la primavera abans de les flors i l’abscissió ocorre 

entrada la tardor. El caqui és un fruiter de fulla caduca (figs. 2.5a i 2.5b).
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2.3. LES GEMMES

Les gemmes són solitàries i estan situades en les axil·les de les fulles (figs. 
2.2a i 2.2b). La forma varia entre cònica, ovoide i arredonida. També 
varien la dimensió, la pubescència i el grau de divergència en la branca 
des de poc a molt divergents. Durant el període de repòs hivernal, les 
gemmes de fusta o vegetatives estan cobertes amb diversos estrats de 
pèrules que en la primavera cauen i permeten així l’emergència d’un brot 

tendre compost de fulles, noves gemmes, nucs, entrenucs i àpex. 

Figura 2.5. Arbre de caqui: a) diverses tonalidats de les fullnes davant de la caiguda 
tardorenca; i b) arbre sense fulles i amb fruits durant l’hivern.



45

En el cas de gemmes mixtes s’observen les mateixes estructures amb 
l’agregat de gemmes florals. Estos dos tipus de gemmes es diferencien 
per la forma externa. Les gemmes mixtes són de forma cònica, de base 
ampla més o menys punxegudes, mentres que les vegetatives són molt 
punxegudes. El caqui posseïx, a més, gemmes latents disperses en el tronc 
i en les branques però no són molt visibles i creixen només en absència de 
les gemmes axil·lars o per causes d’algun esdeveniment particular succeït 
sobre les gemmes vegetatives o mixtes, com podria ser per podes molt 

dràstiques, per fred, per atac de patògens, etc.

La diferenciació de la gemma floral dins de les gemmes mixtes ocorre 
generalment al final de la primavera (fig. 2.1). Esta fase de desenrotllament 
coincidix amb la finalització del creixement del brot que es manifesta amb 
el creixement d’una gemma terminal. En este estadi és possible observar 
sèpals i pètals en l’interior d’una gemma mixta (George i col·l., 1997). La 
resta de les peces florals es diferenciaran després del període de repòs 

hivernal i poc abans de l’inici de la floració en la primavera successiva. 

Les gemmes ubicades en la part externa respecte de la copa i en posició 
basal dins d’una mateixa branca, són les que més possibilitats tenen de 
diferenciar-se en gemmes florals, per tant, les gemmes basals d’una branca 
són en general mixtes mentres que les ubicades en la porció mitjana o 
apical són de fusta. Com ja es veurà en detall, les gemmes mixtes poden 
diferenciar flors femenines, masculines o hermafrodites. Independentment 
del tipus de flor, el procés de diferenciació és semblant. Del nombre de 
gemmes florals diferenciades dependrà el nombre de fruits produïts l’any 

successiu.

La diferenciació floral dels brots en creixement està fortament afectada 
per una excessiva càrrega de fruits en creixement, l’escassa il·luminació 
de la branca, per podes hivernals molt severes o per una baixa relació 
de C/N. Una estreta competència entre òrgans en creixement o elevades 
fertilitzacions amb nitrogen promouen una baixa relació de C/N. Tots estos 
fenòmens que influïxen en detriment de la diferenciació floral poden 
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conduir a l’alternança de fructificació, és a dir, un any de molta producció 
de fruits seguit d’un altre amb escassa producció, com ocorre en altres 

espècies fruiteres (Mowat i George, 1994; Scheepers, 2010).

2.4. DESENROTLLAMENT DE LES GEMMES I BRANQUES

Les gemmes vegetatives i mixtes inicien el creixement del brot després 
d’haver complit amb els requeriments d’hores de fred, durant la 
primavera (fig. 2.2a, 2.2b, 2.2c i 2.2d). S’estima que són necessàries 
un poc menys de 200 hores per sota de 7°C, però fins hui este aspecte 
no s’ha avaluat de manera precisa. Després de la latència en el període 
hivernal, les gemmes augmenten de grandària i perden les pèrules. De 
manera immediata s’allarguen totes les estructures ja formades fins que 
en el període estival es deté el creixement i comença la lignificació. Sobre 
este brot és possible trobar fulles, gemmes i fruitets en creixement en el 
cas de tractar-se de branques fructíferes. El caqui diferencia flors i produïx 
fruits sobre branques crescudes de brots iniciats en la mateixa primavera 

sobre els quals ocorre la floració (“branca de l’any”) (fig. 2.6a).

Figura 2.6. Branques de caqui: a) brot vegetatiu de primavera en fase de creixement 
amb gemmes florals crescudes en les axiles de les fulles  (barra: 1mm); i b) branques 
invernals llenyosa amb diferents tonalitats de l’epidermi i les gemmes inserides en els 
nus (barra: 10 mm).
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La destinació d’una gemma pot ser la producció de:

–Una branca xupladora o branca de fusta d’elevat vigor que normalment 
té un port vertical les gemmes de la qual produiran només brots (gemmes 

de fusta).

–Una branca mixta fructífera, de vigor variable, que en general creix 
de manera obliqua i altres vegades horitzontal o pèndula. En la base té 

gemmes mixtes.

–Una brindilla o branca curta amb abundants gemmes mixtes. Esta és més 

freqüent en branques adultes.

Una destinació o una altra dependran de la combinació de diversos factors 
com ara l’estat nutricional de la planta, la intensitat de la poda hivernal 

Figura 2.7. Flors de caqui: a) flor femenina, pistil·lada i solitària amb major tamany dels 
sèpals; i b) flors masculines i hermafrodites agrupades en inflorescència de tres flors amb 
disposició lateral per a les dos masculines i central per a l’hermafrodita (fletxes) (barras: 1 cm).
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aplicada, el nombre de gemmes presents en l’arbre, les condicions 

ambientals, la fertilitat del sòl i l’aigua disponible.

Les branques mixtes es diferencien també en funció de diversos factors 
com ara la varietat, la longitud dels entrenucs, la longitud total de les 
branques, la grossària i superfície més o menys rugosa, pel color de marró 
a gris de l’escorça i pel nombre i les formes de les lenticel·les (fig. 2.6b). 
El nombre de gemmes per unitat de longitud de la branca està altament 

relacionat amb la varietat.

2.5. LES FLORS

Com ja s’ha assenyalat, les flors s’originen en les gemmes mixtes situades 
en una branca mixta. La inducció floral comença amb la diferenciació 
de sèpals i pètals a finals de la primavera per a continuar en la primavera 
després del repòs hivernal. La flor es completa amb la diferenciació dels 

òrgans reproductius femenins, és a dir els pistils, i/o masculins o estams.

És molt important recordar que l’expressió del sexe en el caqui és molt 
complexa i està estretament relacionada amb la quantitat, la qualitat 
i el tipus de fruit produït. L’arbre de caqui desenrotlla tres tipus de 
flors diferents: femenines o pistil·lades, masculines o estaminades, i 

Figura 2.8. Diferents fases de les flors femenines de la varietat ‘Kaki Tipo’ (barra: 1 cm).
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hermafrodites amb pistils i estams en una mateixa flor (fig. 2.7a i 2.7b). En 
un mateix arbre podrem trobar flors femenines només, o flors femenines 
i masculines com així també els tres tipus junts, és a dir, femenines, 
masculines i hermafrodites (figs. 2.8, 2.9a i 2.9b). En molt rares ocasions 

es troben arbres amb flors masculines i hermafrodites sense femenines.

Figura 2.9. Flors de caqui: a) planta amb flors femenines solitàries pistil·lades f, masculines 
estaminíferes m i hermafroditas h; i b) branca amb flors masculines (barras: 1 cm).

Figura 2.10. Fruits de tamany xicotet derivats de flors hermafrodites (barra: 1 cm).
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Com es detalla en la secció dedicada al material vegetal (capítol 3), les 
varietats de caqui presenten flors femenines en una gran proporció i 
és molt estrany trobar exemplars amb flors femenines i masculines. No 
s’empren varietats comercials que tinguen flors hermafrodites, atés que 
els fruits derivats d’este tipus de flor són molt xicotets (fig. 2.10). Per 
totes estes característiques descrites, el caqui pot considerar-se com una 
espècie diclinomonoica, amb flors femenines i masculines en un mateix 
arbre, diclinodioica, amb flors femenines i masculines situades en diferents 

arbres, i poligamodioiques, amb els tres tipus de flors en un mateix arbre.

Les flors femenines són solitàries, axil·lars i de grandària notòria per la qual 
cosa són fàcils d’identificar dins de la copa sobretot pel voluminós calze 
quatre-lobular de color verd clar (fig. 2.7a). El calze, per la gran dimensió 
i per ser fotosintèticament actiu complix una important funció en el 
creixement qualitatiu i quantitatiu del fruit. La corol·la està formada per 
un tub corol·lí de quatre pètals units en la base i lliures en la part superior 
del limbe, de color blanc groguenc encara que podem trobar tipologies 
de corol·la amb diverses tonalitats i intensitats de color roig. L’androceu 
està compost per huit estams les anteres del qual estan atrofiades, és a dir 
que són estèrils. El gineceu està format per un ovari súper globós de huit 

lòculs; un estil quadrangular i un estigma en forma de filagarses.

Les flors masculines tenen l’ovari avortat, són també axil·lars però es troben 
en general en grups de tres (en general la central és hermafrodita) (fig. 
2.7b). Són més xicotetes que les femenines i igual que estes, posseïxen una 
corol·la tubiforme amb pètals soldats en la base i lliures en la part superior. 
L’androceu està compost per 20 estams amb anteres molt desenrotllades 
amb nombrosos grans de pol·len que són molt atractius per a les abelles. 

L’ovari avortat es manifesta com un xicotet mucró de superfície arredonida.

Les flors hermafrodites poden ser solitàries o agrupades en inflorescències 
de tres flors de les quals només la flor central és hermafrodita i les 
laterals masculines. Les dimensions i característiques morfològiques són 

intermèdies a les ja descrites per a les femenines i masculines.
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Els tres tipus de flors es diferencien per la grandària del calze, la longitud 
del pecíol, la grandària i forma dels sèpals, la grandària i forma del tub 
corol·lí i el limbe, i també per la grandària i forma del receptacle i són 
atractius per a les abelles. En el cas de les flors femenines, les visites 
d’abelles estan determinades per l’abundant producció de nèctar (Piazza 

i Intoppa, 1996).

Si bé l’expressió del sexe està determinada genèticament i associada a 
la varietat, esporàdicament poden individualitzar-se en una mateixa 
varietat branques amb flors femenines que diferencien flors masculines 
amb pol·len viable (Yakushiji i Nakatsuka, 2007). Este interessant fenomen 
resulta de molta utilitat en la millora genètica, ja que permet disposar de 
pol·len de varietats que en general no el produïxen i d’esta manera es pot 

usar en pol·linitzacions controlades.

La fase de plena floració es dóna durant la primavera, generalment de 
maig a juny. La floració del caqui ocorre de forma prou escalonada en 
un període de 10-15 dies (fig. 2.8a). El període de plena floració és prou 
homogeni inclús en varietats diferents. Un bon maneig de les varietats 
en l’àrea de cultiu permet obtindre produccions de fruits partenocàrpics 
molt elevades, i aconseguix inclús més de 50 t/ha. Estes produccions són 
equiparables a les obtingudes amb varietats pol·linitzades i fecundades. 
En les varietats no astringents en el moment de la collita CFNA (PCNA), la 
producció de fruits és més baixa a causa del menor quallat i a una major 

caiguda de fruits (Bellini, 1982).

2.6. ELS FRUITS

La producció de fruits de caqui, tant de tipus sexual o partenocàrpica, 
s’obté principalment a partir de flors pistil·lades i no de les hermafrodites, 
per la diferència de grandària assenyalada anteriorment. Els fruits 
obtinguts per via sexual procedixen de flors pol·linitzades per insectes i 
en les quals, segons el nombre d’òvuls fecundats, es produïxen 1-8 llavors 
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(fig. 2.11a i 2.11b). En el cas dels fruits partenocàrpics, sense fecundació, 
no es desenrotllen llavors i esta característica determina que siguen els 

més apreciats pel mercat.

Segons la terminologia botànica, el fruit del caqui és una baia que deriva 
de la transformació de l’ovari i dels seus huit carpels i òvuls. El fruit està 
compost per una epidermis i una cutícula, un epicarpi i mesocarpi de 
consistència carnosa i de les llavors obtingudes per la fecundació dels 
òvuls. En els fruits d’algunes varietats es queda en l’àpex un residu de 
l’estil d’aproximadament 2 mm que pot danyar per fricció l’epidermis 

d’altres fruits durant la fase de postcollita.

Les dimensions i pes dels caquis varien d’uns pocs grams fins a més de 
500 g en funció de la varietat, les condicions agroclimàtiques i l’edat 
de l’arbre. La forma del fruit també és molt variable, des d’aplanada 
a allongada, encara que els més habituals són els del tipus redó amb 
longituds semblants en els dos eixos principals (fig. 2.12). En la fase de 
maduresa, l’epidermis del fruit és de color groc amb major o menor 

Figura 2.11. Fruits de caqui: a) fruit en creixement, sèpals s, estil i estigmes necrosats 
(fletxa); i b) secció longitudinal L i trasversal T d’un fruit próxim a la maduració amb 
quatre llavors ben formades, una de xicotet taman (fletxa), una abortada (doble fletxa) 
i dos lòbuls buits lv (barras: 0,5 cm).
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intensitat de color taronja, mentres que en altres és de tonalitat rosada. El 
color de la polpa varia segons la varietat donant de pol·len, amb fruits groc 

i taronja, rosat, roig i marró, o bronze.

Els fruits de caqui sense llavors o fecundats de color verd (fig. 2.11a) creixen 
durant un període de 120-190 dies, segons un patró de creixement que 
es dividix en tres fases. La fase I està associada a la divisió, diferenciació i 
creixement cel·lular i la fase III coincidix amb l’expansió i maduració del 
fruit. La duració d’estes dos fases és curta mentres que la fase II intermèdia 
és molt més prolongada. La variabilitat dels exemplars es mesura a través de 
determinats paràmetres biomètrics dels fruits durant la fase de maduració. 
En este estat es registren els paràmetres següents: el volum del receptacle 
mesurat en ample i alt, el color i grossària de l’epidermis, la seua adhesió a 

Figura 2.12. Fruits de caqui amb diverses formes, tamanys i colors.



54

la polpa, el volum de la zona fibrosa central, la textura de la polpa, el sabor 

i l’aroma, així com també el contingut de sucre de la polpa.

Els fruits es classifiquen en relació amb el grau d’astringència de la polpa en 
el moment de la maduració (fruit dur) (taula 2.2) (fig. 2.13). L’astringència 
està directament relacionada amb la quantitat i el tipus de tanins presents 
en la polpa, la proporció de tanins solubles i la capacitat de les llavors per a 
produir substàncies volàtils que inhibixen la solubilització dels tanins durant 
el creixement del fruit (Sugiura, 1983; Sugiura i Tomana, 1983; Yamada i 
col., 1987). Els tanins solubles estan continguts en cèl·lules especialitzades 

Figura 2.13. Classificació pomológica del caqui en funció de l’astringencia dels fruits 
en el moment de la collita. Fruits partenocárpicos (sense llavors) i de flors fecundades 
(fruits amb llavors). Varietats ‘Hachiya’ CFA (PCA), ‘Suruga’ CFNA (PCNA), ‘Kaki Tipus’ 
VFNA (PVNA) només amb flors femenines fecundades amb pol·len de la mateixa 
varietat, ‘Mercatelli’ VFNA (PVNA) amb flors femenines i masculines, ‘Aizumishirazu’ 
VFA (PVA). La polpa de color més fosc indica insolubilización dels tanins deguda a la 
presència de llavors.
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de la polpa. En les varietats astringents els tanins s’acumulen des de la 
floració fins a la fase III de creixement del fruit, mentres que en les varietats 
no astringents l’acumulació es deté en la fase I. La pèrdua natural de 
l’astringència està relacionada amb la dilució dels tanins solubles i la seua 

coagulació com compostos tànnics insolubles (Bellini i Giordani, 2002).
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MATERIAL VEGETAL I MILLORA GENÈTICA

3.1. ORIGEN

El caqui (Diospyros kaki Thunb.) es va originar en l’est d’Àsia, on hi ha 
referències a la Xina que es remunten a diversos segles a. C. Des d’allí es 
va introduir al Japó en el segle VII i ja en el segle XIV s’introduí a Corea 
procedent del Japó. No hi ha registres a Europa fins al segle XVII, quan es va 
expandir per tota la conca del Mediterrani. Els corrents migratoris des dels 
països asiàtics a Amèrica del Nord el van introduir a Califòrnia (EUA) i al 
Brasil. El gènere Diospyros compta amb més de 400 espècies, encara que 
la més coneguda i majoritàriament cultivada és D. caqui, amb una àmplia 
diversificació varietal a la Xina, el Japó i Corea del Sud on s’han descrit 
més de 2.000 varietats (Cho i Cho, 1965; Wang i col·l, 1997; Yamada i 
col·l, 2012). L’espècie D. virginiana L. és originària d’Amèrica del Nord i 
va ser descrita per primera vegada en l’estat de Virginia (EUA) d’on li ve 
el nom (Yonemori i col·l., 2000). Encara que esta espècie produïx fruits 

comestibles, el seu ús està més estés com a portaempelts. 

3.2. VARIETATS

Les varietats de caqui es classifiquen segons el tipus d’astringència del fruit 
en la maduració. L’astringència dels fruits està causada per la presència de 
tanins solubles (capítol 2). El tractament postcollita amb diòxid de carboni 
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o etanol produïx la insolubilització dels tanins i la pèrdua d’astringència 
del fruit. Les varietats d’astringència variable amb la fecundació produïxen 
llavors que exsuden acetaldehid i etanol, i insolubilitzen els tanins i 
eliminen l’astringència al voltant de les llavors. En eixa zona del fruit la 
polpa s’enfosquix per efecte dels processos d’oxidació. D’esta manera, les 
varietats de caqui poden ser de diversos tipus segons la seua astringència en 
la maduració (veure taula 2.2). Com s’ha descrit en el capítol 2, les varietats 
no astringents constants a la pol·linització (PCNA) tenen fruits ferms i sempre 
són no astringents en la maduració. Les varietats tipus PCNA es caracteritzen 
perquè deixen d’acumular tanins en etapes molt inicials del desenrotllament 
del fruit, per això els fruits romanen ferms i no astringents. Els fruits de 
les varietats no astringents variables a la pol·linització (PVNA) perden 
l’astringència si es pol·linitzen i es formen llavors. La polpa al voltant de les 
llavors s’enfosquix i perd l’astringència, a causa dels exsudats d’acetaldehid 
produïts per les llavors que insolubilitzen els tanins i desencadenen els 
processos d’oxidació. Les varietats astringents, constants a la pol·linització 
(PCA), es caracteritzen per tindre fruits sempre astringents en la maduració. 
Només es poden consumir durs quan es tracten en postcollita. Les varietats 
astringents variables a la pol·linització (PVA), es caracteritzen per tindre 
fruits que perden l’astringència en una regió al voltant de la llavor formada 
quan es pol·linitzen. Les varietats del tipus PVNA, PCA i PVA, acumulen 
tanins durant tot el procés de desenrotllament i només es poden consumir 
quan el fruit està sobremadur o ferm si se li ha eliminat l’astringència per 

tractaments postcollita.

Al Japó s’han desenrotllat majoritàriament les varietats no astringents del 
tipus PCNA i PVNA. En la taula 3.1 es mostren les principals varietats 
cultivades al Japó i les seues característiques. A Corea del Sud les varietats 
són principalment astringents, encara que recentment s’ha descrit una 
varietat del tipus PVNA, la varietat Johongsi i unes poques de tipus PVA 
(Yamada i col·l., 2012). D’altra banda a la Xina, a pesar de ser el país 
originari de l’espècie, la disponibilitat de varietats no astringents és molt 
limitada. La primera varietat del tipus PCNA descrita va ser Luo Tian Tian 



61

Shi (Wang, 1983; Yamada, 1993). Des de llavors, només s’han descrit cinc 
varietats més del tipus PCNA d’origen xinés. Totes van ser localitzades en 
una única regió de la Xina (Wang y col, 2005; Yonemori i col·l., 2005), 
cosa que indicaria un possible origen comú però diferent del de les 
varietats japoneses del tipus PCNA.

Taula 3.1. Principals varietats cultivades al Japó i les seues característiques

Varietat Vigor Flors 
pistil·lades

Flors 
estaminades

Caiguda 
de fruit

Productivitat

Soshu Mitjà Abundant No Mitjana Mitjana
Izu Vigorós Abundant No Mitjana Baixa
Nishimurawase Mitjà Mitjà Mitjana Poca Mitjana
Tonewase Vigorós Abundant No Poca Alta
Saijo Molt vigorós Mitjà No Poca Mitjana
Maekawa-Jiro Vigorós Mitjà No Poca Alta
Hiratanenashi Vigorós Abundant No Poca Alta
Matsumotowase-Fuyu Mitjà Abundant No Poca Alta
Yoho Vigorós Abundant No Poca Alta
Taigetsu Vigorós Abundant Poques Poca Molt alta
Taishu Mitjà Mitjà Mitjana Poca Mitjana
Fuyu Vigorós Mitjà No Poca Alta
Jiro Vigorós Mitjà No Poca Alta
Atago Vigorós Abundant No Poca Molt alta

En la conca del Mediterrani es van desenrotllar una sèrie de varietats 
autòctones adaptades a les distintes zones de cultiu a partir de les primeres 
introduccions originàries d’Àsia, a partir de llavors o mutacions espontànies. A 
Itàlia la majoria de les varietats són del tipus PVNA. La varietat més important 
és Kaki Tipo. Altres varietats cultivades són Rispoli, Mandarino, Moro, 
Vainiglia, Mercatelli i Cioccolatino (Bellini i Giordani, 1998). A Espanya les 
varietats locals són principalment del tipus PVA i PCA. Amb diferència, la 
varietat més cultivada en l’actualitat és roig brillant, encara que també hi ha 
altres varietats de cultiu local. Moltes prenen el nom del topònim del lloc on 

es cultiva (Xato de Bonrepòs, Bétera, Borriana o Constantí. 
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A Israel es cultiva la varietat Triumph, que després d’eliminar-li 
l’astringència per tractament postcollita es comercialitza amb el nom de 
Sharon. En els principals països productors de la conca mediterrània, el 
cultiu del caqui és pràcticament monovarietal. A Itàlia es basa en la varietat 
Kaki Tipo, a Espanya en la roig brillant i a Israel en la Triumph. En altres 
zones del Mediterrani com Grècia, Turquia, Algèria o el Marroc el cultiu 
és molt minoritari, basat principalment en varietats locals o japoneses de 
recent introducció com la Fuyu. En l’annex I es descriuen algunes de les 

principals varietats de caqui cultivades en el món.

3.3. PORTAEMPELTS

Les varietats de caqui s’empelten majoritàriament sobre tres tipus de 
portaempelts: D. kaki, D. lotus L., i D. virginiana. S’han descrit incompatibilitats 
entre algunes varietats del tipus PCNA com Fuyu, Shogatsu, Yokono i Takura, 
amb portaempelts de l’espècie D. lotus (Tanaka, 1930). A Israel i EEUU s’han 
descrit també casos d’incompatibilitat de varietats de caqui empeltades 
sobre portaempelts de l’espècie D. virginiana (Cohen i col·l, 1991). Estes 
incompatibilitats amb algunes varietats s’expliquen perquè els portaempelts 
utilitzats en les dos espècies provenen de llavors que generen genotips distints 
que en alguns casos poden donar lloc a una alta heterogeneïtat. En canvi, els 
portaempelts de l’espècie D. caqui no mostren cap incompatibilitat en ser 
la mateixa espècie que la varietat. Els portaempelts de D. caqui requerixen 
de sòls lleugers amb bon drenatge, són sensibles a la sequera i al fred, la 
seua propagació en viver és més difícil i no toleren pH del sòl alts. A causa 
de tots estos problemes, el portaempelt franc de caqui no és recomanable a 
les zones de cultiu de l’àrea mediterrània on els sòls són predominantment 

calcaris i de pH alt.

En tots els casos els patrons utilitzats es propaguen per llavor, per la 
qual cosa la seua heterogeneïtat és generalment alta. La disponibilitat 
de portaempelts clonals permetria esquivar este problema i garantir 
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l’homogeneïtat del material de plantació. En este sentit, l’Institut 
Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) ha desenrotllat tècniques de 
micropropagació in vitro de les espècies D. lotus i D. virginiana i s’han 
obtingut mètodes eficients que permeten la propagació vegetativa de 

genotips d’estes espècies (Giordani i col·l, 2013). 

Diospyros lotus

És el portaempelt més utilitzat a Itàlia i a Espanya. És resistent al fred i a la 
sequera. Produïx plantes vigoroses, té una bona uniformitat de creixement 
i no produïx rebrots. Té bona afinitat amb les varietats del tipus PVA i 
PCA. En el cultivar Hatchiya s’ha observat que este patró produïx un 
retard en l’entrada en producció i un augment de la caiguda del fruit 
(Bellini, 2002). Quan s’empelten varietats del tipus PCNA s’han observat 
alguns casos d’incompatibilitat total o parcial amb la varietat Fuyu. Esta 
incompatibilitat és traslocada i apareix inclús amb fusta intermèdia de D. 
Kaki. Segons Bellini (2002), un aspecte negatiu d’este portaempelt és l’alta 

susceptibilitat als tumors causats pel bacteri Agrobacterium tumefaciens.

Diospyros virginiana

Este portaempelt s’utilitza prou en les noves plantacions, principalment 
per la seua facilitat de propagació. Conferix un elevat vigor a la varietat i 
s’adapta a sòls pesants. No obstant això, produïx rebrots i produïx plantes 

més heterogènies.

Diospyros kaki

Se solen utilitzar llavors de les varietats més típiques de cada zona. El principal 
problema d’esta espècie com a patró és que té un creixement lent i produïx 
un sistema radicular molt fi. Ambdós característiques es traduïxen en una 
propagació en viver més dificultosa. A pesar d’això és el portaempelt més 

utilitzat al Japó, la Xina, Califòrnia (EUA) i Nova Zelanda.
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Diospyros rhombifolia 

Este portaempelt s’utilitza per a obtindre plantes de baixa grandària 
que permeten plantacions d’alta densitat. Presenta problemes 
d’incompatibilitat amb algunes varietats del tipus PVA i amb totes les del 

tipus PCNA.

3.4. RECURSOS FITOGENÈTICS

3.4.1. Recursos fitogenètics al Japó

El banc de germoplasma del Japó està en el NIFTS, Akitsu, Hiroshima. 
Compta amb 600 accessions de diversa procedència. D’estes, 188 han 
sigut avaluades i es disposa de dades sobre les característiques referents 
en data maduració del fruit, pes i contingut en sòlids solubles (SSC) 
(Yamada i col·l., 1994). Quan es van comparar varietats de tipus PCNA 
d’origen japonés amb varietats astringents es va observar que les varietats 
no astringents japoneses són més tardanes i produïxen fruits d’una mitjana 
de pes més alta que les astringents (Yamada i col·l, 2012). En la taula 3.2 
es mostra la comparació de les dates de maduració, pes del fruit i SSC 
entre els distints grups de fruits segons el tipus d’astringència (Yamada i 
col·l., 1994).

Taua 3.2. Comparació de les dates de maduració, pes i sòlids solubles entre els 
distints grups de fruits de caqui segons el tipus d’astringència (adaptat de Yamada i 
col·l., 1994).

Astringència Nombre de
varietats

Maduració (1-8) Pes del fruit (g) Sòlids solubles (%)
Mitjana Variança Mitjana Variança Mitjana Variança

PCA 83 5,82 b 2,17 190 b 0.0258 16.8 2.39
PVA 25 4,88 c 1,36 267 a 0.0013 15.6 1.81
PVNA 58 5,09 c 1,87 188 ab 0.0265 17.7 3.23
PCNA 22 6,50 a 1,12 247 a 0.0115 17.2 0.89
Total 188 5,57 2,09 206 0.0265 17.0 2.61

Maduració: 1 = finals de setembre, 8= principis de desembre.

Números seguits de la mateixa lletra no són significativament diferents (P = 0,05).
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3.4.2. Recursos fitogenètics a la Xina

El germoplasma disponible a la Xina inclou material vegetal importat del 
Japó i varietats autòctones (Yang i col·l., 2005). Es van registrar un total de 
1058 cultivars d’origen xinés, d’estos 550 accessions estan conservades en 
el banc nacional de caqui National Persimmon Germplasm Repository a 

la província de Shaanxi. Una descripció la trobem en Wang i col., (1997).

3.4.3. Recursos fitogenètics a Europa

Germoplasma a Espanya

En l’actualitat la col·lecció pública oficial de varietats de caqui es troba en 
l’IVIA. L’origen d’esta va ser un projecte europeu RESGEN-CT95-029 que 
es va realitzar entre 1996 i 1999 i que incloïa la prospecció i conservació 
de 16 espècies de fruiters menors, entre estes el caqui, i l’establiment de 
col·leccions de germoplasma d’estes a Itàlia, França, Espanya i Grècia. La 
col·lecció inicial de caqui derivada d’este projecte es va establir en l’Institut 
d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). Posteriorment, en 2002, 
després d’identificar les sinonímies i homonímies d’esta, la col·lecció es va 
establir definitivament a València. El banc de germoplasma de caqui de 
l’IVIA es va fundar originàriament amb un total de 33 varietats. A partir 
de llavors i amb finançament de projectes de recursos fitogenètics de 
l’INIA (Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària), 
la col·lecció s’ha anat ampliant per mitjà de la introducció de varietats de 
distints orígens. En l’actualitat compta amb 106 accessions. En l’annex 2 
es detallen les accessions que formen part del banc de germoplasma i en 

la fig. 3.1 s’indica la seua procedència.

Actualment es realitza la caracterització pomològica de les accessions 
del banc de germoplasma de caqui de l’IVIA, a què es van incorporant 
progressivament noves varietats. En algunes d’estes es disposa ja de dades 
de cinc cicles de fructificació, la qual cosa ha permés elaborar fitxes 
varietals (Martínez-Calvo i col·l., 2012) a partir d’una adaptació dels 
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descriptors de la Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions 
Vegetals (UPOV, 2004). S’ha realitzat també un estudi pomològic de 27 
varietats de la col·lecció per mitjà de 37 variables referents a l’arbre, 
fulls, fruit, fenologia i característiques organolèptiques que s’han analitzat 
conjuntament per mitjà d’una anàlisi multivariant. Les variables més 
rellevants per a la classificació pomològica de la col·lecció de varietats han 
sigut les referents al fruit, com són el pes, diàmetre, fermesa, contingut en 
sòlids solubles, acidesa i el color tant de la pell com de la polpa (Martínez-

Calvo i col·l., 2013).

D’altra banda, s’han realitzat també treballs de caracterització de la 
col·lecció inicial per mitjà de marcadors moleculars. Es va analitzar la 
diversitat d’una part del banc de germoplasma de l’IVIA amb 19 marcadors 
SSR (microsatèl·lits) obtinguts a partir d’una genoteca la varietat de caqui 
roig brillant (Soriano i col·l., 2006). Els resultats obtinguts van permetre 
identificar totes les accessions i a més es van calcular les distàncies 
genètiques entre estes (Naval i col·l., 2010), paràmetre de gran utilitat en 

els treballs de millora genètica.

Germoplasma a Itàlia

A Itàlia el caqui va ser objecte d’interés botànic i comercial des de finals 
de 1800. Des de llavors, diverses institucions públiques i privades es van 

Figura 3.1. Origen de les accessions
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ocupar de col·leccionar les varietats que anaven arribant a Europa. En els 
anys huitanta del segle XX estes col·leccions van arribar a tindre fins a 85 
accessions, que van ser caracteritzades i avaluades en el marc del projecte 
europeu RESGEN-CT95-029 i incloses posteriorment en l’European Minor 
Fruit Tree Species Database (<http://www.unifi.it/ueresgen29/netdbase/
db1.htm>) coordinat per la Universitat de Florència. En l’actualitat, esta 
col·lecció consta de 35 cultivars i està localitzada en l’IVALSA-CNR, situat 

a la localitat de Follonica a la Toscana.

La variabilitat de la col·lecció està representada principalment per varietats 
de diverses procedències (el Japó, Espanya i Itàlia). Els arbres presenten 
flors de les tres tipologies (femenines, masculines i hermafrodites), amb 
fruits que pertanyen als quatre grups descrits anteriorment (PVNA, PVA, 
PCA i PCNA) i amb grandàries i formes diferents. Un estudi realitzat amb 
marcadors moleculars sobre exemplars de Kaki Tipo recol·lectats en 
diferents àrees d’Itàlia ha demostrat una certa variabilitat genètica dins 
d’esta varietat-població (Yonemori i col·l, 2008). Per un altre costat s’ha 
definit un protocol per a la crioconservació de gemmes adormides de 
caqui (cultivars Kaki Tipo, Jiro, Triumph, Hiratanenashi i roig brillant) que 
permetria una conservació controlada dels recursos fitogenètics del caqui 

(Benelli i col·l., 2009).

3.5. PROGRAMES DE MILLORA VARIETAL

Un objectiu comú a tots els programes de millora és l’obtenció de fruits 
no astringents (tipus PCNA) de qualitat superior. És a dir, fruits de bon 
calibre, aparença externa atractiva, resistència al badat, bona conservació 
postcollita i elevada qualitat organolèptica. A més és important que la 
varietat tinga una elevada productivitat, siga partenocàrpica i tinga 
resistència a plagues i malalties. En el cas dels països productors 
mediterranis, on el cultiu es basa generalment en una sola varietat, la 

diversificació varietal amb varietats astringents també està contemplada.
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Al Japó la millora genètica es du a terme en el NIFTS i l’origen del 
programa es remunta als anys cinquanta del segle XX. El principal objectiu 
del programa és també l’obtenció de varietats del tipus PCNA, de major 
valor comercial. La primera varietat produïda va ser Suruga en 1959, 
procedent d’un encreuament entre varietats locals (Ikubo i col·l., 1961). 
Esta varietat és de tipus PCNA i de maduració tardana. Des del seu inici, 
este programa ha produït un total d’11 varietats del tipus PCNA i dos del 
tipus PVA. Les varietats obtingudes en este programa de millora i les seues 

característiques s’indiquen en la taula 3.1.

A la Xina i Corea del Sud les activitats de millora genètica del caqui són 
relativament recents. Les varietats cultivades procedixen majoritàriament 
de la selecció i caracterització de material autòcton. No obstant això, 
a causa de l’escassetat de varietats no astringents i atés que l’obtenció 
de varietats tipus PCNA és un objectiu prioritari, s’han iniciat també 

programes d’encreuament.

Al Brasil, l’activitat de millora es du a terme a l’Istituto Agro Agronomico 
di Campinhas a São Paulo. S’han obtingut les varietats de caqui Pomelo, 
Rubi i Kauro. A més es realitzen activitats de caracterització de les varietats 

del banc de germoplasma actiu de caqui (Herbert-Lucena i col·l., 2007).

A Itàlia la millora varietal del caqui es du a terme principalment a la 
Universitat de Florència. Els seus objectius són l’obtenció de varietats 
del tipus PCNA, precoces, resistents al fred, productives i compatibles 
amb el portaempelt D. lotus, el més utilitzat a Itàlia. Una obtenció d’este 
programa ha sigut la selecció DOFI-86.II.034, de bon calibre i forma i 
a més de maduració més primerenca que els PCNA d’origen japonés 

disponibles en l’actualitat (Bellini i Giordani, 2005).

A Espanya, la producció de caqui es basa principalment en la varietat 
roig brillant. A fi d’evitar els riscos inherents al cultiu monovarietal 
(estacionalitat de la producció, susceptibilitat a noves malalties, etc. ), en 
2002 l’IVIA va iniciar un programa de renovació varietal que combina 
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la caracterització de varietats existents en el banc de germoplasma, i 
l’obtenció de noves varietats per mitjà d’encreuaments i mutants o variants 
somaclonals per cultiu in vitro. L’objectiu principal és obtindre varietats 
amb les característiques agronòmiques i productives del roig brillant, però 
que siguen no astringents i/o que amplien el calendari de recol·lecció 

(Naval i col·l., 2012).

ANNEX I

REFERÈNCIA NOM DONANT ORIGEN

DK 001 Hachiya IRTA- Reus Japó
DK 002 Amankaki IRTA- Reus Japó
DK 003 Aizumishirazu-A IRTA- Reus Japó
DK 004 Aizumishirazu-B IRTA- Reus Japó
DK 005 Jiro (C24276) IRTA- Reus Japó
DK 006 O'Gosho IRTA- Reus Japó
DK 007 Cal Fuyu IRTA- Reus Japó
DK 008 Hana Fuyu IRTA- Reus Japó
DK 009 Anheca IRTA- Reus Espanya
DK 010 Constantí IRTA- Reus Espanya
DK 011 Kaki Tipo IRTA- Reus Itàlia
DK 012 Tomatero IRTA- Reus Espanya
DK 013 Reus-15 IRTA- Reus Espanya
DK 014 Reus-6 IRTA- Reus Espanya
DK 015 Bétera-2 IRTA- Reus Espanya
DK 016 Bétera-3 IRTA- Reus Espanya
DK 017 Xato de Bonrepós IRTA- Reus Espanya
DK 018 Fuji IRTA- Reus Japó
DK 019 Tone Wase IRTA- Reus Japó
DK 020 Hiratanenashi IRTA- Reus Japó
DK 021 Hiratanenashi Japó Japó
DK 022 Picudo IRTA- Reus Espanya
DK 023 Rojo Brillante IRTA- Reus Espanya
DK 024 Ferrán-12 IRTA- Reus Espanya
DK 025 Garidells IRTA- Reus Espanya
DK 026 Cristalino-B IRTA- Reus Espanya
DK 027 La Selva-14 IRTA- Reus Espanya
DK 028 Pakistan Seedless IRTA- Reus Japó
DK 029 Maekawa Jiro Japó Japó
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DK 030 Maekawa Jiro UFI- Itàlia Japó
DK 031 Jiro Japó Japó
DK 032 Fuyu Japó Japó
DK 033 Amahyakume Japó Japó
DK 034 D.lotus IVIA Espanya
DK 035 D.virginiana IVIA Espanya
DK 036 D.kaki x D. virginiana Espanya Espanya
DK 037 Tejin Gosho UFI- Itàlia Japó
DK 038 Giant Fuyu UFI- Itàlia Japó
DK 039 Isahaya CANSO (L'Alcúdia) Japó
DK 040 Ichikikei Jiro UFI- Itàlia Japó
DK 041 Takura UFI- Itàlia Japó
DK 042 Ban Gosho UFI- Itàlia Japó
DK 043 Suruga UFI- Itàlia Japó
DK 044 Mukaku Jiro UFI- Itàlia Japó
DK 045 Fukuro Gosho UFI- Itàlia Japó
DK 046 Yamato Gosho UFI- Itàlia Japó
DK 047 Izu UFI- Itàlia Japó
DK 048 Hana Gosho UFI- Itàlia Japó
DK 049 Tone Hiratanenashi UFI- Itàlia Japó
DK 050 Kawabata UFI- Itàlia Japó
DK 050 Benisakigake UFI- Itàlia Japó
DK 051 Midai UFI- Itàlia Japó
DK 052 Triumph UFI- Itàlia Israel
DK 053 Nikitskaja Bordovaja Rep. Txeca Rep. Txeca
DK 054 Zuezdocka Rep. Txeca Rep. Txeca
DK 055 Emmanuel França França
DK 056 Russian Beauty França Europa de l’Est
DK 057 Fan Fan França Desconegut
DK 058 Tardif des Charentes França França
DK 059 Nikita´s Gift França Europa de l’Est
DK 060 Cibaca Rep. Txeca Rep. Txeca
DK 061 Meota Rep. Txeca Rep. Txeca
DK 062 Koda Gosho UFI- Itàlia Japó
DK 063 Hyakume UFI- Itàlia Japó
DK 064 Akoumankaki UFI- Itàlia Japó
DK 065 Nishijo UFI- Itàlia Japó
DK 066 Kuro Kuma UFI- Itàlia Japó
DK 067 Hiratanekaki UFI- Itàlia Japó
DK 068 Mikatani Gosho UFI- Itàlia Japó
DK 069 Kirakaki UFI- Itàlia Japó
DK 070 Fuji UFI- Itàlia Japó
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DK 071 Mizushima Gosho UFI- Itàlia Japó
DK 072 Koshu Hyakume UFI- Itàlia Japó
DK 073 Moro UFI- Itàlia Itàlia
DK 074 Edoichi UFI- Itàlia Itàlia
DK 075 Lycopersicon UFI- Itàlia Itàlia
DK 076 Castellani UFI- Itàlia Itàlia
DK 077 Costata UFI- Itàlia Itàlia
DK 078 Mandarino UFI- Itàlia Itàlia
DK 079 Vaniglia UFI- Itàlia Itàlia
DK 080 Farmacista Honorati UFI- Itàlia Itàlia
DK 081 Brazzale UFI- Itàlia Itàlia
DK 082 Cioccolatino UFI- Itàlia Itàlia
DK 083 Atago UFI- Itàlia Japó
DK 084 Pumelo ANECOOP Brasil
DK 085 Rama Forte ANECOOP Brasil
DK 086 Giombo ANECOOP Japó
DK 087 Yokono ANECOOP Japó
DK 088 Agakaki ANECOOP Japó
DK 089 Gibosi ANECOOP Japó
DK 090 Albanska Bulgaria Albània
DK 091 Rosseyanka Bulgaria Europa de l’Est
DK 092 Mechta Bulgaria Europa de l’Est
DK 093 Orest Bulgaria Europa de l’Est
DK 094 Dunaj Bulgaria Europa de l’Est
DK 095 Lampadina Bulgaria Itàlia
DK 096 Sheng Bulgaria Japó
DK 097 Shanxi Bulgaria Xina
DK 098 Gwang Yang Bulgaria Korea
DK 099 Sung Hui Bulgaria Korea
DK 100 Korea Kaki Bulgaria Korea
DK 101 Shogatsu Bulgaria Japó
DK 102 Maru Bulgaria Japó
DK 103 Okama Bulgaria Desconegut
DK 104 Kurogaki Bulgaria Japó
DK 105 Nishimura Wase Bulgaria Japó
DK 106 Tamopan Bulgaria Xina
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ANNEX II

ROIG BRILLANT

Origen: varietat d’origen espanyol, identificada en la comarca Ribera del 

Xúquer. 

Astringència: varietat astringent variable a la fecundació, PVA. 

Característiques: varietat vigorosa de port semierecte, produïx només 
flors femenines. La floració mitjana es produïx al voltant del 5 de maig. La 
brotada es produïx al voltant del 22 de març a la Comunitat Valenciana. 

Arbre molt productiu. 

Fruits: fruit el·líptic ample de secció transversal circular. En la secció 
longitudinal l’àpex és obtús, amb una moderada estria. La data mitjana 
de maduresa comercial és l’última setmana d’octubre. El pes mitjà és de 

300 g i el calibre de 85 mm.

El tractament postcollita per a l’eliminació de l’astringència s’ha optimitzat 
i actualment permet una bona comercialització dels fruits durs. En 
maduresa comercial adquirix un to taronja intens i color de la polpa 
groguenc. L’acidesa se situa entorn dels 2 g/L d’àcid màlic i els graus Brix 

mitjans al voltant de 17-18, amb una fermesa de 4-5 kg/cm2.
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KAKI TIPO

Origen: varietat d’origen italià.

Astringència: varietat no astringent quan es fecunda i produïx llavors, 

tipus PVNA.

Característiques: arbre vigorós de port erecte, produïx flors només 
femenines. La plena floració es produïx la primera setmana de maig, uns 
dies abans que la varietat roig brillant. La brotada mitjana es produïx al 

voltant del 24 de març uns dies després que el roig brillant.

Fruits: fruit arredonit, de secció transversal arredonida irregular. En la 
seua secció longitudinal l’àpex és arredonit, amb una dèbil i inclús absent 
estria, i moderat clavillament concèntric al voltant de l’àpex. La data 
mitjana de maduresa comercial és la primera setmana de novembre uns 
set dies després del roig brillant, la data mitjana de maduresa fisiològica és 
el 8 de gener, uns quatre dies després de roig brillant. El pes mitjà del fruit 

és de 310 g, el calibre mitjà de 88 mm.

No mostra clavillament de la zona de l’àpex. Acanalat longitudinal absent 
o molt superficial. En maduresa comercial el color de la pell és taronja i 
la polpa és taronja groguenca. L’acidesa se situa entorn d’1,8 g/L d’àcid 

màlic i els graus brix al voltant de 20, amb una fermesa de 3,5 kg/cm2.
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HIRATANENASHI

Origen: varietat d’origen japonés.

Astringència: varietat astringent, variable a la fecundació. Si es pol·linitza 
i es formen llavors, al seu voltant la polpa s’enfosquix i perd l’astringència 

(tipus PVA).

Característiques: varietat vigorosa de port semierecte, produïx només 
flors femenines. La data mitjana de floració es produïx a finals d’abril, 
cinc dies abans que el roig brillant. La data mitjana d’inici de la brotada es 

produïx a mitjan març, una setmana abans que en la varietat roig brillant’.

Fruits: fruit aplatat, de secció transversal quadrada. En la secció longitudinal 
l’àpex és truncat, amb una dèbil i inclús absent estria, sense clavillament 
concèntric al voltant de l’àpex. No mostra clavillament de la zona de 
l’àpex. La data mitjana de maduresa comercial es produïx al voltant del 
22 d’octubre, una setmana abans que en la varietat roig brillant. La data 
de maduresa fisiològica es produïx al voltant del 10 de desembre, uns 25 
dies abans que el roig brillant. El pes mitjà del fruit és de 160 g. i el calibre 
mitjà de 70 mm. En maduresa comercial el color de la pell és taronja i la 
polpa és taronja groguenca. El contingut d’acidesa és de 1,85 g/L d’àcid 
màlic, el contingut en sòlids solubles en graus Brix és de 20 i la fermesa 

mitjana és de 3 kg/cm2.
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JIRO (C-24276)

Origen: varietat d’origen japonés.

Astringència: varietat no astringent, constant a la pol·linització (tipus 
PCNA). Els fruits es poden consumir en maduresa comercial sense haver 

d’eliminar l’astringència.

Característiques: varietat vigorosa de port semierecte, produïx només 
flors femenines. La floració mitjana es produïx en la primera setmana de 

maig uns dies abans que en roig brillant.

Fruits: fruit aplatat, de secció transversal quadrada. En la secció longitudinal 
l’àpex és truncat, amb una moderada estria, sense clavillament concèntric 
al voltant de l’àpex ni clavillament de la zona de l’àpex. Acanalat 
longitudinal mitjà. La data mitjana de maduresa comercial és al voltant 
del 23 d’octubre, una setmana abans que el roig brillant, i la data mitjana 
de maduresa fisiològica la primera setmana de gener. El pes mitjà del fruit 
és de 186 g, el calibre mitjà és de 76 mm. En maduresa comercial el color 
de la pell és taronja i la polpa és taronja groguenca. L’acidesa mitjana és 
d’1 g/L d’àcid màlic, el contingut en graus Brix és de 15,5 i la fermesa del 

fruit és de 6 kg/cm2.
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HANA FUYU

Origen: varietat d’origen japonés.

Astringència: varietat no astringent en el moment de la maduresa 

comercial (tipus PCNA).

Característiques: varietat vigorosa de port semierecte, produïx només 
flors femenines. La data mitjana de plena floració és el 9 de maig, quatre 
dies després aproximadament que la varietat roig brillant. La data mitjana 
de brotada es produïx la primera setmana d’abril, uns dotze dies després 

que el roig brillant.

Fruit: fruit oval molt ample, de secció transversal arredonit irregular. En 
la secció longitudinal l’àpex és obtús, amb una moderada estria, sense 
clavillament concèntric al voltant de l’àpex ni clavillament de la zona 
de l’àpex. Acanalat longitudinal profund. La data mitjana de maduresa 
comercial és finals d’octubre, dos dies abans que el roig brillant. La data 
mitjana de maduresa fisiològica es produïx a finals de novembre, un mes 
abans que el roig brillant. El pes mitjà del fruit és de 410 g i el calibre mitjà 
de 98 mm. En maduresa comercial tant el color de la pell com el de la 
polpa és taronja groguenc. L’acidesa se situa entorn d’1 g/L àcid màlic, el 

contingut en graus Brix entorn de 14,5 i la fermesa mitjana és de 5 kg/cm2.
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O’GOSHO

Origen: varietat d’origen japonés.

Astringència: varietat no astringent en el moment de la maduració 

comercial. Es pot consumir ferm sense tractament postcollita (tipus PCNA).

Característiques: varietat vigorosa de port semierecte, produïx només 
flors femenines. La data mitjana de plena floració es dóna al voltant del 7 
de maig, dos dies després del roig brillant. La brotada mitjana es produïx 

al voltant del 5 d’abril, dos setmanes després del roig brillant.

Fruits: fruit aplatat, de secció transversal quadrat. En la secció longitudinal 
l’àpex és obtús, amb una dèbil i inclús absent estria, sense clavillament 
concèntric al voltant de l’àpex ni clavillament de la zona de l’àpex. La 
data mitjana de maduresa comercial és al voltant del 5 de novembre, una 
setmana després del roig brillant, la data mitjana de maduresa fisiològica 
es produïx a finals de desembre uns cinc dies abans que el roig brillant. El 
pes mitjà del fruit és de 245 g, el calibre mitjà és de 88 mm. En maduresa 
comercial el color de la pell és taronja i la polpa és taronja terrossa. El 
contingut en acidesa és d’1,15 g/L d’àcid màlic, el contingut en graus Brix 

és de 15,6 i la fermesa del fruit de 6,6 kg/cm2.



78

TRIUMPH (SHARON)

Origen: varietat d’origen desconegut, possible introducció als EUA des 

del Japó.

Astringència: varietat astringent variable a la fecundació (tipus PVA). Si es 

pol·linitza la polpa s’enfosquix al voltant de les llavors i perd l’astringència.

Característiques: arbre vigorós que produïx només flors femenines, de 

floració mitjana, regular caiguda de fruits i productivitat mitjana.

Fruits: són de grandària mitjana (150-220 g), tenen forma aplanada, 
quadrada en secció longitudinal i redona en secció transversal. El color de 
la pell és taronja intens en maduració i el de la carn groguenc. Esta varietat 
és tardana, astringent en la maduració però amb un bon comportament 
postcollita tant en l’eliminació de l’astringència com en la conservació 
posterior. Es cultiva principalment a Israel, i a Espanya a Andalusia. A 
Nova Zelanda presenta una alta susceptibilitat al badat del fruit i menor 

qualitat organolèptica.
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DISSENY I MANEIG DE LA PLANTACIÓ DEL CAQUI

4.1. EXIGÈNCIES AGROCLIMÀTIQUES

4.1.1. Clima

El caquier és un fruiter caducifoli amb una àrea de cultiu molt extensa, a 
pesar d’estar considerat com un fruiter subtropical. La seua adaptació a 
diferents tipus de climes és major que la dels cítrics, i arriba a produir bé 
en les zones temperades de clima mediterrani, en tota l’àrea de cultiu de 

la bresquillera, fins a una latitud d’uns 40º (Agustí, 2004). 

En ser un fruiter de fulla caduca necessita repòs hivernal i té unes necessitats 
mínimes d’hores fred (HF); així denominades perquè la temperatura és igual 
o inferior a 7,2º C. Les necessitats d’hores fred dels cultivars o varietats no-
astringents és menor que les dels astringents. La gamma completa és d’unes 
200-400 HF. No obstant això, les varietats cultivades en les comarques de 
la Ribera del Xúquer (València) es mostren poc exigents, inclús per davall 
de 200 HF no mostren cap desarreglament fenològic. Un fred hivernal 
insuficient pot provocar el retard en la caiguda de les fulles i una falta 
d’uniformitat en la brotada en la primavera següent, que repercutirà en un 

deficient quallat dels fruits i una disminució de la collita. 

Els caquis broten i florixen molt més tard que la majoria dels fruiters de fulla 
caduca i, per tant, són menys propensos als danys per gelades tardanes 
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de primavera. D’altra banda, les gelades primerenques de la tardor poden 
provocar danys per congelació en la polpa del fruit (fig. 4.1) i defoliació 
primerenca (capítol 11). Així, les temperatures lleugerament inferiors a 
0ºC durant curts períodes de temps provoquen danys considerables, més 

intensos si l’arbre es troba ja defoliat a finals de la tardor.

Durant la fase de repòs hivernal és tolerant a les gelades, i pot suportar 
temperatures d’alguns graus sota zero, usuals a les zones temperades. Els 
plançons són més sensibles a les baixes temperatures, per la qual cosa en 
les zones amb hiverns freds i prolongats no s’ha de realitzar la plantació 
a la tardor, és preferible plantar a l’eixida de l’hivern. El patró Diospyros 

lotus L. es més sensible al fred que el D. virginiana L.

En els estats fenològics posteriors al repòs hivernal (unflament de gemmes, 
brotada, etc.) la seua tolerància a les temperatures negatives és pràcticament 
nul·la. En estes fases inicials es poden considerar dos situacions:

Figura 4.1. Danys per fred en la zona superior de la polpa del fruit de caqui (zona 
circular més fosca) causats per una gelada a finals de tardor amb l’arbre ja defoliat.
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Figura 4.2. Inici de la floració del caqui. Període crític pels danys que ocasionaria en 
la futura collita la idea d’una gelada.

a) Que les gelades es produïsquen en el desborrament de les gemmes 
(estat fenològic B-C). Si estes només afecten les gemmes unflades es 
podran desenrotllar posteriorment nous brots de les gemmes latents i la 

productivitat no es veurà sensiblement minvada.

b) Que les gelades ocórreguen després de la formació de les flors (Fig. 4.2). 

En este cas els danys seran molt quantiosos per pèrdua de la futura collita.

Les pedregades després del quallat del fruit i fins a la recol·lecció, encara 
que siguen molt lleugeres, marquen i danyen el fruit, i el deprecien 
comercialment (capítol 11). En tindre una epidermis molt fina qualsevol 
alteració és molt visible. El caqui és molt sensible al vent durant el 
període vegetatiu. Els fruits són propensos a les fregades de les fulles i de 
les branques, la causa principal de les taques en la pell de la fruita (fig. 
4.3). També la fusta de l’arbre és molt fràgil, siga quina siga la seua edat, 
especialment en els punts d’inserció de les branques. En zones de cultiu 
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ventoses és necessari posar tallavent per a evitar les taques en els fruits per 
fregades i inclús el trencament de branques. Estos fruits tenen una forta 

depreciació comercial. 

4.1.2. Sòl 

El caqui es pot cultivar en una àmplia gamma de terrenys però preferix 
els sòls francs o francoargilosos, profunds, ben drenats i els quals tenen 
bon nivell de matèria orgànica. El pH del sòl òptim és de 6.5-7. En els 
sòls d’al·luvió habituals en les zones de ribera, els arbres aconseguixen el 

desenrotllament més vigorós.

L’elevada concentració de clorurs en el sòl o en l’aigua de reg pot ocasionar 
toxicitat en les fulles que es manifesta per vores necròtiques de color 

Figura 4.3. Taques en l’epidermis dels fruits de caqui causades per calamarsa (taques 
fosques arredonides) i per vent (rascades de forma allargada).
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xocolate (capítol 7), coneguda col·loquialment entre els agricultors com a 
“taca foliar xocolate”. En els casos més greus es pot produir una reducció 
del calibre del fruit, una maduració anticipada i fins a una caiguda dels 
fruits abans de la recol·lecció, especialment en plantes de la varietat roig 

brillant empeltades sobre el patró D. lotus (Fig. 4.4).

En els sòls problemàtics per al cultiu del caqui, com són els molt pesants, 
compactats, amb poc fons, molt calcaris, etc., l’elecció del patró és 
fonamental (Ragazzini, 1985). El D. virginiana s’adapta millor als sòls 
àcids i propensos a l’entollament. Tolera millor l’aigua de reg de mala 
qualitat, amb elevada concentració de clorurs, per la qual cosa a zones 
amb problemes de salinitat és més aconsellable empeltar sobre este patró 

Figura 4.4. Danys en caqui per toxicitat per excés de clorurs: fulles amb vores 
necrosados, maduració anticipada i caiguda de la fruita (rojo brillant sobre Diospyros 
lotus).
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(Pomares i col·l., 2014). També és més tolerant a la calcària del sòl (fig. 

4.5) i al dèficit hídric puntual a l’estiu.

4.2. TASQUES PREPARATÒRIES DE LA PLANTACIÓ

La preparació del terreny amb suficient antelació és fonamental per a 
un bon establiment del cultiu. Les tasques preparatòries consistiran 
bàsicament a netejar i anivellar el terreny (si fóra necessari), realitzar una 
tasca de desfonament, aportar la matèria orgànica i l’adobatge de fons i 
finalment passar el rascle o la fresadora per a soterrar-lo. De forma més 

detallada, la descripció d’estes tasques és la següent:

Neteja del terreny i desempedregat. Consistix a retirar les restes de cultius 
anteriors i les pedres superficials de gros calibre que pogueren ser un 

Figura 4.5. Plançó de caqui de roig brillant empeltat sobre Diospyros lotus mostrant 
fulles cloròtiques (esquerra) comparat amb un altre empeltat sobre Diospyros virginiana 
sense símptomes (dreta).
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obstacle per a realitzar la resta de tasques en la plantació. És molt important 

que en cas d’acumulació d’aigua esta tinga una via ràpida d’evacuació.

Anivellació del terreny. És imprescindible si el sistema de reg és a manta. 
En este cas, el pendent serà del 0,1 %. També és necessari anivellar el 
terreny en parcel·les amb zones en què s’embassa l’aigua de pluja per a 

facilitar-ne l’evacuació. 

Desfonament. Té per objecte trencar qualsevol capa dura (com la llaurar) 
i facilitar el drenatge i l’aireig del terreny en evitar la compactació del 
sòl. S’ha de realitzar a l’estiu anterior a la plantació. Així, es facilitarà 
el posterior desenrotllament de les arrels i la implantació del cultiu. Es 
llaurarà encreuat amb subsolador a una profunditat de 60-80 cm. A més, 
s’extrauran, si és el cas, les velles arrels de la plantació anterior i les pedres 

més grosses que afloren a la superfície del terreny.

Aplicació de l’adobatge de fons. Els sòls mediterranis són deficitaris en 
matèria orgànica i el cultiu del caqui requerix sòls fèrtils, per la qual 
cosa és convenient aplicar una suficient quantitat de fem ben fet en 
tota la superfície del terreny. Abans de l’adobatge amb fòsfor i potassi és 
recomanable realitzar una anàlisi del sòl, uns quants mesos abans de la 
plantació, per a identificar i corregir qualsevol problema nutricional que 
tinga. Segons Pomares (2014), s’aplicaran: 30-40 t/ha de fem, 100-200 

kg/ha de fòsfor (P2O5) i 200-400 kg/ha de potassi (K
2
O).

Passada de rascle o fresadora. Té per objecte soterrar l’adobatge de fons 

i esmicolar els terrossos.

4.3. ELECCIÓ DEL MARC DE PLANTACIÓ

El caqui és exigent en lluminositat i aireig per la qual cosa el marc de 
plantació triat ha d’evitar que es produïsca l’ombreig entre els arbres. 
Açò té una doble repercussió positiva; d’una banda, s’incrementaran les 
futures collites en incrementar-se el nombre de gemmes de flor a les zones 
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assolellades de l’arbre i, per l’altra, es disminuirà el risc de la incidència de 

plagues i malalties en el cultiu. 

L’orientació més convenient de les files és la nord-sud perquè és en la 
que els arbres queden millor il·luminats durant tot el dia per la trajectòria 
solar. A més, el marc de plantació triat ha de tindre la suficient amplitud 
per a facilitar el pas de la maquinària de tractaments i recol·lecció. Les 
distàncies poden variar en funció de la varietat, del patró, del tipus de sòl 
i del sistema de formació dels arbres. Actualment els marcs de plantació 

tendixen a reduir-se per a intensificar el cultiu.

La formació de l’arbre en vas és la més habitual. El marc de plantació 
més usual és de 5 x 3 m (5 m entre files i 3 m entre arbres), uns 660 
arbres/ha. En algunes parcel·les, estes distàncies es reduïxen en uns 0.5 m 
per a intensificar la plantació. En tot cas, en el contorn de la parcel·la és 
convenient deixar lliure una distància d’uns 3-3.5 m en ambdós laterals i 
de 4.5-5 a l’inici i al final de les files exteriors de la parcel·la per a facilitar 

el pas de la maquinària, tenint en compte el seu radi de gir.

En alguns casos, quan es vol intensificar encara més la plantació per a 
incrementar la producció en els primers anys, es realitza un disseny en 
doble cordó. Es planten dos files d’arbres apariades amb una separació 
d’1.5 m entre estes, i es deixa un carrer d’uns 4.5 m fins a les següents 
files dobles. Els arbres es planten a uns 3.5-4 m dins de la seua fila, però 
a portell respecte al de la fila apariada, perquè els arbres no queden 
enfrontats entre si i d’esta manera guanyar un poc més de distància. Este 
disseny de la plantació tan intensiu pot ser adequat en els primers anys 
de cultiu però posteriorment no és aconsellable perquè pot comportar 
un increment en la incidència de les plagues i malalties en el cultiu, 
en reduir el necessari aireig i insolació de l’arbratge i l’eficàcia dels 
tractaments fitosanitaris, per la dificultat de mullar bé tota la copa de 
l’arbre. A més, provoca zones improductives en l’interior dels arbres per 

falta de lluminositat.
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4.4. PLANTACIÓ

La plantació amb plançons d’arrel nua es realitzarà en l’època de repòs 
hivernal, quan estan totalment inactius. Si es plantaren després de brotats 
se’ls pot provocar un estrés hídric amb el resultat d’un establiment 
deficient. S’evitarà que les arrels dels plançons s’assequen una vegada 
arrancats, durant el trajecte del viver a la plantació o per demorar-se 
el trasllat. Si per qualsevol circumstància (pluges, etc.) la plantació no 
poguera efectuar-se en el dia previst, els plançons hauran de col·locar-se 
amb les arrels recobertes d’arena humida o guardar-se en cambres o en 
locals molt frescos. Els plançons amb pa d’arrels, en test, teòricament es 
poden plantar en qualsevol època de l’any, encara que convé evitar els 
dies més calorosos d’estiu pel fort estrés que poden patir per la diferència 
entre les condicions ambientals del viver i les de la plantació, encara que 

es reguen immediatament després.

En sòls poc profunds, de menys d’1 m, o mal drenats, la plantació s’ha 
de fer en altiplans (zones elevades) per a evitar l’excés d’humitat que 
poguera originar l’atac posterior de fongs del sòl o de les arrels i coll de 
l’arbre. S’obrirà un clot en què s’introduirà el plançó, a què prèviament 
se li tallaran les arrels que estiguen danyades, les defectuoses i les 
massa llargues. Les plantes s’han de soterrar deixant que l’empelt 
sobreïsca 10-15 cm sobre el nivell del sòl, estrenyent suaument la terra 
al seu voltant. Posteriorment es tallarà a una altura d’uns 40 cm del 
sòl (aproximadament per sota del genoll), per a equilibrar el sistema 
radicular amb la part aèria de la planta i, a més, iniciar la formació 
de l’estructura de l’arbre en un port baix. Açò facilitarà les tasques 
posteriors de poda i recol·lecció. El primer reg s’aplicarà immediatament 
després de la plantació perquè els plançons patisquen el menor impacte 

possible en el trasplantament.

El plançó s’ha de protegir fins una altura de com a mínim 30 cm amb 
un material plàstic per a evitar que poguera mullar-se en l’aplicació 
dels tractaments herbicides i causar-li problemes de fitotoxicitat (fig. 
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4.6). Esta protecció també podrà ser útil per a evitar danys pels mossos 

de conills i llebres.

4.5. TASQUES CULTURALS EN ELS PRIMERS ANYS DE CULTIU

Es faran correctament les tècniques culturals, especialment el 
subministrament periòdic de l’aigua de reg, la fertilització, el control de 

plagues i malalties i el maneig de la vegetació adventícia.

La poda de formació. Consistix a formar l’estructura per a aconseguir 
un arbre adult ben desenrotllat, capaç de produir 90-120 kg de fruita. 
Tradicionalment s’ha realitzat la poda en vas de 3-4 braços; actualment 
es tracta de formar volums productius corresponents a les zones baixa, 
mitjana i alta de l’arbre realitzant “podes en verd” (capítol 5). Així, en 
el període de formació s’efectuaran dos o tres podes. Amb este fi, en el 

Figura 4.6. Protecció de la base del tronc amb material plàstic per a evitar danys per 
fitotoxicitat per l’aplicació d’herbicides i les mossegades de llebres i conills. 
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primer any es despunta el plançó a una altura de 40 cm i es deixa sense 
podar durant tot el període vegetatiu. En el segon any es trien 3-5 guies 
o rams principals exteriors i altres tants rams mixtos per a formar la zona 
baixa de l’arbre; tant uns com altres hauran d’estar equidistants. En el 
tercer any es mantindrà la zona baixa de producció i de cada una de 
les guies podades a l’hivern es formaran 3-4 brots, i es deixarà un de 
prolongació de guia i els altres formaran la zona mitjana de producció, 
actuant a l’hivern de la mateixa manera que l’any anterior. En el quart i el 

quint any s’aconseguirà l’altura definitiva de l’arbre (2-2.5 m).

Reg. El cultiu del caqui s’ha regat tradicionalment de forma semblant 
als cítrics, però en ser un cultiu subtropical de fulla caduca les seues 
necessitats són diferents, especialment quant al repartiment mensual de 
l’aigua. Depenent de la zona de cultiu, de l’edat de l’arbratge, el marc 
de plantació, el sistema de reg, etc., les necessitats d’aigua són diferents. 
Durant la primavera són menors que les dels cítrics però durant l’estiu són 
notablement superiors. Durant el període de la caiguda natural de fruits 
s’evitaran els regs amb grans quantitats d’aigua i una vegada finalitzat este 
les dotacions de reg seran més abundants, i s’admetran en reg localitzat 
i durant tot l’estiu 3-4 hores diàries fraccionades en dos o més torns de 

reg (capítol 6).

Adobs. Durant el període de formació de l’arbratge, les dosis de fertilitzants 
estan condicionades pel que s’haja aportat abans de la plantació. 
Depenent del tipus de reg i l’edat de la plantació s’aplicaran les següents 
dosis (Pomares, 2014), expressades en gr/arbre multiplicant pel nombre 

d’anys de la plantació (capítol 7):

En reg per degoteig: 30-40g N, 15-20g P2O5 i 25-30g K2O

En reg per inundació: 40-50g N, 20-25g P2O5 i 30-35g K2O

Tractaments fitosanitaris. Fins fa pocs anys el cultiu del caqui presentava 
pocs problemes fitosanitaris, però amb la generalització del cultiu i 
l’ocupació de noves zones productores, l’aparició de nous problemes és 
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molt patent. Els principals tractaments han d’estar dirigits al control de la 
taca foliar del caqui (Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata) perquè encara 
que la pressió de l’inòcul d’esta malaltia ha disminuït durant els últims 
anys (2010-2014) els tractaments preventius s’han de seguir aplicant de 
manera general (capítol 10). Cal tindre en compte que actualment no hi 
ha matèries actives autoritzades de manera definitiva per al control d’esta 
malaltia (Liñan, 2015; MAGRAMA, 2015), per la qual cosa s’aplicaran 
únicament els productes autoritzats de forma excepcional i es compliran 
estrictament el període d’utilització, les dosis i els terminis de seguretat. 
A més, des dels primers anys de collita de l’arbre, la plaga mes important 
que té este cultiu és la mosca de la fruita [Ceratitis capitata (Wiedemann) 
(díptera: Tephritidae]; el seu control s’efectuarà combinant diversos 
mètodes, principalment les trampes de captura massiva i la realització 
de tractaments químics amb les matèries actives autoritzades en cada 
període de temps. En els últims anys s’han estés els danys causats per 
altres plagues (capítol 9), considerades fins ara com a secundàries, 
i serà necessari realitzar tractaments contra algunes d’estes, com trips, 
cotxinilles cotonoses i alguns lepidòpters com Cryptoblabes gnidiella Mill. 

(Lepidòptera: Pyralidae) que ataquen els fruits (Malagón i Monzó, 2014). 

4.6. MANTENIMENT DEL SÒL. APLICACIÓ D’HERBICIDES

El maneig de la coberta vegetal del sòl en el cultiu convencional es realitza 
aplicant herbicides en les files d’arbres i la sega mecànica en els carrers, 
des de finals d’abril fins a la recol·lecció. Durant el final de la tardor i 
l’hivern s’ha de mantindre la coberta vegetal perquè en eixa època la 
seua presència no afecta les necessitats hídriques del cultiu (George i 
col·l. 2005). En les plantacions de cultiu ecològic es col·loca en la fila 
d’arbres una malla de tela atapeïda de color negre, d’uns 2 m d’amplària, 
que impedix el desenrotllament de les herbes (fig. 4.7). Quan s’apliquen 
herbicides per al control de la flora arvense, cal tindre en compte que 
els plançons de caqui són molt sensibles a qualsevol herbicida, molt més 
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que altres cultius com els cítrics; per la qual cosa han d’extremar-se les 

precaucions per a no produir una fitotoxicitat per ús indegut. 

La gamma d’herbicides autoritzats que es poden aplicar en el cultiu 
del caqui és més àmplia que en la resta de fitosanitaris (insecticides, 
fungicides, etc.). Els herbicides que teòricament es podrien aplicar en este 
cultiu són els autoritzats específicament per al caqui i els autoritzats en 
algun grup de cultius que ho inclouen, com són els autoritzats per a totes 
les espècies vegetals, els cultius llenyosos, els fruiters de fulla caduca i 
els fruiters subtropicals (Liñán, 2015). Ara bé, en estos casos s’han de 
complir determinades condicions com consultar prèviament al servici 
tècnic de l’empresa comercialitzadora i els servicis oficials competents 
perquè donen el vistiplau a la utilització de l’herbicida, després d’haver 
constat la seua nul·la toxicitat en el cultiu i l’absència de residus. Amb 
totes estes consideracions, els herbicides que teòricament podrien usar-
se són les formulacions autoritzades de les matèries actives següents o 
les seues mescles: diquat, fluazifop-p-butil, glifosat, glufosinat amònic, 
napropamida, oxifluorfen, pendimetalina, piraflufen etil i quizalop-p-etil. 

Algunes característiques d’estos herbicides són les següents: 

– Diquat: herbicida de postemergència, no selectiu, amb activitat per 
contacte. Controla dicotiledònies, en ser absorbit per les parts verdes del 
vegetal, i actua com dessecant. La polvorització no pot mullar els fulls 
ni la fusta jove del cultiu, per la qual cosa ha d’aplicar-se amb pantalla 

protectora. Està classificat com molt tòxic (T+).

– Fluazifop-p-butil: herbicida sistèmic de postemergència, es transloca pel 
xilema i el floema i s’acumula en els teixits meristemàticcs (en creixement) 
de les herbes. No han de mullar-se les parts verdes del cultiu. Exercix un 
bon control sobre les gramínies vivaces i anuals, excepte les del gènere 

Poa. L’addició d’un mullant al caldo millora notablement la seua eficàcia.

– Glifosat: herbicida sistèmic de postemergència, del grup de les glicines. 
És absorbit per via foliar i no és selectiu. Es caracteritza pel seu ampli camp 
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d’acció (controla nombroses espècies de males herbes anuals i vivaços) i la 
seua alta capacitat de translocació. Arriba fins els òrgans de reproducció 
subterranis, i asseca les herbes des de l’arrel i evita els seus rebrots. No 
s’han de tractar les plantacions menors de quatre anys. Cal aplicar-lo de 
forma dirigida (amb campana) per a no mullar les parts verdes de l’arbre i 
en absència de vent per a evitar danys per deriva. Convé protegir el tronc 
dels arbres jóvens amb una capa de material plàstic de 30 cm des del coll 
de l’arbre. Les dicotiledònies perennes són més sensibles en floració. Els 

tractaments són més eficaços pocs dies després d’una pluja o un reg.

– Glufosinat amònic: herbicida que actua principalment per contacte, 
encara que també és parcialment sistèmic. No és selectiu. És absorbit 
principalment per via foliar i en menor quantitat per les parts verdes de 
les tiges. La seua capacitat de translocació és variable, segons l’espècie 

Figura 4.7. Plantació de caqui en cultiu ecològic amb una malla de tela en les files 
dels arbres per a impedir el desenrotllament de males herbes.
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vegetal tractada. S’ha d’aplicar en arbres de més de tres anys de forma 
dirigida per a no mullar les parts verdes, encara que esta restricció pot 

salvar-se si els troncs estan protegits fins una altura de 30 cm.

– Napropamida: herbicida residual i sistèmic, d’absorció radicular i de 
translocació acròpeta. És absorbida per la radícula de les plàntules però 
no per via foliar. Els arbres han d’estar implantats 10 mesos abans del 
tractament. Dins de les 48 h següents a la seua aplicació s’ha d’incorporar 
al terreny per mitjà d’una lleugera tasca o reg. Controla diverses espècies 
de gramínies i dicotiledònies anuals durant uns 3-4 mesos. Utilitzar les 
dosis més baixes en sòls lleugers. En parcel·les molt infestades de crucíferes 
i solanàcies s’ha de complementar la seua acció mesclant-ho amb altres 

herbicides autoritzats. 

– Oxifluorfen: herbicida residual i de contacte per al control de males 
herbes anuals (gramínies i dicotiledònies) en aplicació dirigida al sòl. 
És absorbit més fàcilment pels fulls (brots) que per les arrels, amb molt 
poca translocació. En preemergència forma una pel·lícula química en la 
superfície del sòl que es queda adherida al complex argilós i húmic i 
destruïx les plàntules en traspassar-la, per la qual cosa no s’han de donar 
tasques al sòl després de la seua aplicació per a no trencar-la. Actua per 
contacte, i és més eficaç si s’aplica de forma primerenca (2-4 fulls). La 

humitat del sòl i l’ombra afavorixen la seua persistència.

– Pendimetalina: herbicida residual que exercix la seua acció en ser 
absorbit per les plàntules durant la seua germinació. Controla nombroses 
espècies de dicotiledònies i algunes monocotiledònies anuals. S’ha 
d’aplicar una sola vegada per campanya en preemergència de les herbes, 
en tractament dirigit al sòl, i s’incorpora per mitjà d’una tasca lleugera o 

per mitjà d’un reg. La seua activitat residual és de 3-4 mesos. 

– Piraflufen etil: herbicida de postemergència primerenca que actua per 
contacte contra espècies de fulla ampla. S’ha d’aplicar només una vegada 

per campanya. 
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– Quizalop-p-etil: herbicida sistèmic que exercix bon control sobre 
gramínies anuals i vivaces. D’aplicar-se en postemergència precoç 
d’estes. Per a complementar el seu camp d’acció, s’ha de mesclar amb un 

herbicida autoritzat que controle dicotiledònies.

En general, per a un control eficaç i persistent de les males herbes és 
molt aconsellable la mescla d’un herbicida sistèmic amb un herbicida 
residual (p.e. glifosat + oxifluorfen) sobretot en els casos d’espècies difícils 
de controlar. A més, és convenient afegir al caldo herbicida un mullant 
autoritzat per a incrementar l’eficàcia del tractament. Així, la fina pel·lícula 
que es forma sobre les fulles de les herbes afavorix l’absorció del producte 
i reduïx l’acció del llavat per la pluja. També és molt convenient acidificar 
lleugerament el caldo, i afegir un regulador de pH, per a aconseguir un 

pH final de 5.5 a 6. 
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LA PODA DEL CAQUI

5.1. INTRODUCCIÓ

Tal com s’indica en altres capítols d’este llibre, en el cultiu del caqui 
s’apliquen diferents tècniques i labors culturals (marcs de plantació, regs, 
adobaments, tractaments fitosanitaris, podes i sistemes de conducció) 

totes enfocades a aconseguir tres objectius bàsics:

– Quantitat. Es pretén obtindre el màxim de fruits per arbre. La quantitat 
està directament relacionada amb el nombre d’arbres per unitat de 
superfície i amb la producció. Quan les plantacions estan formades per 

arbres adults en plena producció esta es pot classificar en:

• Baixa: de 18.000 a 25.000 kg/ha 

• Mitjana: de 25.000 a 50.000 kg/ha 

• Alta: més de 50.000 kg/ha

– Calibre. Els fruits han de tindre una grandària comercial. Si la producció és 

alta però està formada per fruits de calibre xicotet, la rendibilitat disminuïx.

– Qualitat. Els fruits han de tindre la forma, la grandària i el color de les 
seues característiques varietals. Així mateix, han de complir una sèrie de 
requisits sobre els quals hi ha una normativa. Els fruits de caqui estan 
subjectes a una sèrie d’alteracions fisiològiques (malformació de fruits) i 
físiques, sobretot en l’epidermis del fruit (com ara el cremat per colps de 

sol, fregades i taques) que fan que perden el seu valor comercial (fig. 5.1).
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La importància aconseguida pel cultiu del caqui en els últims anys fa 
imprescindible una revisió de les diferents tècniques de cultiu, a fi 
d’establir una sèrie de criteris que permeten explotar el major potencial 
de producció per mitjà d’un bon sistema de conducció. No és un factor 
limitant del cultiu, però una de les tècniques més importants és la poda, ja 
que amb esta tècnica es dirigix el desenrotllament vegetatiu de l’arbre i es 

canvia la forma i el port a fi d’aconseguir una ràpida entrada en producció.

Normalment s’associa la poda del caqui als dels fruiters de pinyol, fins i 
tot a la dels cítrics. La primera i gran diferència amb els fruiters de pinyol 
és que totes les gemmes que té el caquier, després de la caiguda de les 
fulles (parada vegetativa), són de fusta, i les flors que es produïsquen 
estaran, a partir de la segona o tercera fulla, en la base del peduncle de 
les brotades de primavera. En els fruiters de pinyol, les gemmes de flor 
estan ubicades en les brotades de dos o més anys. Per tant, la poda que 

Figura 5.1. Fruits amb alteracions fisiològiques o de bona qualitat exterior.

 Malformaciones Frutos con buena apariencia exterior
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s’ha de fer en el caquier ha de ser diferent de la que normalment es fa 

en els fruiters de pinyol.

5.2. PRINCIPIS GENERALS DE PODA 

En una fructicultura moderna, el concepte de poda partix d’una sèrie de 

principis en què cal tindre en compte els aspectes següents:
– Conéixer i diferenciar els diversos òrgans que tenen els arbres, així com 

la seua evolució i desenrotllament.

– Formar una estructura o esquelet en què basar la capacitat productiva.
– Distribuir els òrgans de producció, de manera que no interferisquen en 

la lluminositat i en els espais de competència.

– Deixar els òrgans suficients per a aconseguir una òptima producció.
– Adequar el marc de plantació d’acord amb el patró (portaempelt) i amb 

la varietat o varietats.

Aplicant estos criteris es pretén crear un “concepte de poda” que 
respecte la forma natural de vegetar de l’arbre i que permeta obtindre 
un major volum de producció amb el mínim de temps possible. Podar 
és una manera artificial de regular el desenrotllament normal de l’arbre. 
L’objectiu fonamental és aconseguir arbres ben formats i equilibrats (fig. 
5.2) per a obtindre una màxima producció amb la millor qualitat de fruits 
possible. Amb les diverses intervencions que es realitzen en cada període 

vegetatiu es pretén:

– Marcar unes dimensions del volum de l’arbre (llarg, ample i alt).
– Facilitar la il·luminació i la distribució de la fruita en les zones baixes, 

mitjanes i altes de l’arbre, tant dins com fora de la seua estructura.

– Augmentar la grandària i el color dels fruits. 

– Regular la producció. 

– Mantindre un equilibri entre els òrgans de vegetació i producció.



108

– Adequar la forma i el volum de la copa de l’arbre a les característiques 
del sòl, als marcs de plantació i a la realització de pràctiques culturals i 

de cultiu.

– Facilitar la penetració de productes fitosanitaris amb els tractaments.

– Reduir el període improductiu en la fase de formació de l’arbre.
– Suprimir les branques trencades, seques, malaltes o improductives per a 

evitar l’envelliment de l’arbre i la propagació de plagues i malalties.

– Evitar les branques trencades pel pes dels fruits.

– Disminuir els asprats i lligats de les branques.

– Reduir el màxim possible de lesions en els fruits.

No obstant això, cal dir que la poda també pot repercutir negativament 

sobre l’arbre. Destaquem els inconvenients següents: 

– Envelliment prematur de la plantació si les podes són inadequades.
– Reducció de la vida de l’arbre a causa de les ferides realitzades en els 

talls de poda.

Figura 5.2. Exemple d’un arbre ben format i equilibrat.
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– El cost econòmic que comporta esta pràctica.

Normalment s’aconsella que durant el primer any no es pode l’arbre, 
amb la qual cosa la primera poda que fan la major part de productors és 
a l’hivern del segon any de plantació. Per a tindre arbres ben estructurats 
s’han de tindre en compte les seues característiques vegetatives, i 

s’establixen dos èpoques de poda:

– Poda d’hivern. Que s’estén des de la caiguda de les fulles fins al principi 

de la brotada i es fa, per tant, durant la parada vegetativa.
– Poda de primavera-estiu. És la que comprén des de l’inici de la brotada 
del caqui fins a la caiguda de les fulles. Es coneix com a poda en verd o 

en vegetació.

A la Comunitat Valenciana, depenent de les característiques agroclimàtiques, 
la brotada s’inicia des de finals de febrer a primers de març i la caiguda de 

les fulles des de mitjans de novembre a principis de desembre. 

5.3. ELS ÒRGANS VEGETATIUS DEL CAQUI

Per a poder aplicar una bona tècnica de poda és imprescindible conéixer 
la forma de vegetar del caqui, així com els diferents tipus d’òrgans 
vegetatius que el componen (capítol 2) i la seua relació amb la capacitat 

productiva dels arbres:

Brindilles

Són brotades curtes, primes i flexibles d’una longitud entre deu i trenta 
centímetres, amb entrenucs curts, i la posició de les quals respecte al ram 
que les suporta és vertical, horitzontal o inclinada (fig. 5.3). Depenent del 
grau de lluminositat, vigor i competència a partir de la segona fulla, en la 
base dels peduncles ixen entre una i cinc flors (una sola flor en cada base 
peduncular). En brindilles de primer any, la fruita pot aconseguir un bon 

calibre i sol haver-hi una menor probabilitat de caiguda de flors o fruits. 
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En brindilles de segon any, el creixement és menor que en les de primer any. 
Simplement es ramifica i brollen les dos o tres últimes gemmes. S’obtenen 
flors que donen lloc a fruits xicotets. El peduncle del fruit és de més diàmetre 
que el de la brindilla on està inserit. Les fulles són més xicotetes que en les 
brindilles de primer any, i donen lloc a una major quantitat de fruits cremats 
pels colps de sol. Amb este òrgan no es pot formar l’estructura de l’arbre 
perquè no té capacitat de creixement. La vida d’esta és molt curta, la qual 

pot durar des d’un any fins a un màxim de tres. 

Rams mixtos de flor

Són les brotades que en un període vegetatiu arriben a una longitud de 
seixanta a cent centímetres (fig. 5.4). En la base del brot el seu diàmetre 
oscil·la entre mig i un centímetre. L’any en què es formen, a partir de la 
segona o tercera fulla trauen un nombre indeterminat de flors, entre 
cinc i set en la base dels peduncles d’estes (una sola flor en cada base 
peduncular). La grandària de les fulles és gran, amb entrenucs més allargats. 
Este òrgan és el que té capacitat per a formar l’estructura de l’arbre i produir 
la fruita de millor qualitat. Si el ram mixt ocupa una posició de verticalitat, 
en la brotada següent la gemma apical donarà un brot de creixement (que 
formarà un altre ram mixt de flor) i la resta de gemmes donaran brotades de 
brindilles. Si la posició d’este és més horitzontal, i té menor tiratge de saba, 

totes les gemmes donaran brotades de brindilles. 

Figura 5.3. Diferents tipus de brindilles de caqui.

 Brindilles de primer any Brindilles de segon any
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Rams mixtos de fusta

Són brotades que en un període 
vegetatiu aconseguixen d’un a tres 
metres (fig. 5.5). S’esdevenen en 
els primers anys de plantació, quan 
l’arbre és jove, o en arbres adults 
situats en posicions de verticalitat. Les 
fulles són molt grans, amb entrenucs 
llargs. Poden traure flors a partir de 
la segona o tercera fulla en la base 
dels peduncles, encara que estes 
cauen pel desenrotllament vegetatiu 
del brot. És l’òrgan encarregat del 

creixement de l’arbre. 

La forma de vegetar és semblant a la 
del ram mixt de flor. S’han de podar 
en el primer any de formació (poda 
en verd). Si no es fa, la gemma apical 

Figura 5.4. Diferents tipus de brotades de rams mixtos de flor d’un caqui.

Figura 5.5. Brotaciones ramos mixtos 
de madera en un árbol de caqui.

Rams mixtos de flor verticals Rams mixtos de flor abrindillats
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donarà un brot de creixement i la resta de les gemmes donaran brotades 
de brindilles. Atés que l’últim terç del brot és l’únic que té capacitat 
per a florir, els fruits se situaran en una zona massa alta de l’arbre. Si es 
poda a l’hivern, quan brote a la primavera naixeran entre tres i cinc brots 
(rams mixtos de fusta) i la resta de les gemmes produiran brindilles. Si es 
reduïx la seua longitud entre vint-i-cinc o trenta centímetres en la brotada 
següent naixeran tres o quatre rams mixtos de fusta que no floriran (i, per 

consegüent, no produiran fruits). 

Les plantacions amb un gran nombre de rams mixtos de fusta sempre 
tindran produccions baixes, arbres amb falta de lluminositat i despullament 
de branques en les zones mitjanes i baixes de l’arbre. Els rams mixtos de 
fusta només s’utilitzen en els primers anys per a la formació de l’arbre si 
estan ben situats. Si s’eliminen en poda d’hivern efectuant talls rasos, es 
fan ferides importants en l’arbre i es perd la capacitat de regeneració de 

la zona en què està ubicat. 

5.4. AVALUACIÓ DE LA PLANTACIÓ

Per a avaluar de forma visual l’estat de la plantació, tant en període 

vegetatiu com en repòs hivernal cal tindre en compte:

Període vegetatiu
– Tindre brotades en tot l’arbre, en zones altes més per la tendència de la 

verticalitat de la saba, però també en les zones mitjanes i baixes de l’arbre.

– La grandària de les fulles que siguen grans i mitjanes, si hi
ha fulles xicotetes és símptoma que hi ha moltes brindilles (brots, fulles i 

fruits de dimensió reduïda).
– En període vegetatiu no s’ha de veure la fusta de l’arbre. És a dir, si hi 
ha espais en el volum de l’arbre on es veu fusta, és perquè no hi ha cap 
tipus de brotada. Si no hi ha brotades, no hi ha flors i, per tant, no hi haurà 

producció. 
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Repòs hivernal

Cal observar el color de la fusta. Si és de color marró cuiro tindrem un 
material vegetatiu amb capacitat per a donar bons brots. Si al contrari, 
és de color gris perla, independentment de l’edat de la plantació, l’arbre 
ens està indicant que la fusta envellix (fig. 5.6). En la brotada següent no 
disposarem del material més adequat per a tindre un bon creixement de 

l’arbre ni una òptima producció.

5.5. LA PODA

La poda no deixa de ser més que una sèrie d’estímuls aplicats a la planta 
per a aconseguir unes respostes. En la poda en verd només s’actuarà sobre 
brotades de l’any. El moment de començar a realitzar-les estarà basat en 

els criteris següents:

– Que els brots tinguen una longitud entre seixanta i noranta centímetres. 

Figura 5.6. Arbre de caqui envellit amb la fusta de color gris perla.
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– El grossor en la base dels brots ha de tindre més de mig centímetre de 

diàmetre. 
– I, finalment, el brot ha d’estar iniciant la lignificació, és a dir, que la part 

basal del brot adquirisca un color marró i la resta estiga encara verd.

No cal que complisquen els tres requisits, només un dels tres marca 
el moment de començar a realitzar la poda en verd. El moment de la 
realització sol coincidir entre la segona quinzena de maig i principis de 

juny. 

Cal determinar el nombre de brots sobre els quals s’ha d’actuar:

– Arbres xicotets de primer verd: 1-2 brots.

– Arbres de segon i tercer verd: 5-8 brots.

– Arbres de quart i quint verd: 10-15 brots.

– Arbres adults (de copa gran): 20-30 brots.

En els dos primers verds és important realitzar la poda en verd per a 
formar l’arbre. A partir del tercer verd, quan l’arbre comença a produir, 
és imprescindible realitzar-la per a continuar la formació de l’arbre i 
obtindre producció. No s’han d’eliminar els brots arrasant-los sobre la 
brotada on estan assentats ni arrancant-los per mitjà d’estirades. S’han de 
tallar de vint-i-cinc a trenta centímetres de la base, començant sempre per 

les zones centrals de l’arbre. 

Si els brots sobre els quals cal actuar tenen flors o fruits, es despunten 
entre tres i cinc fulles a partir de l’última flor, fruit o peduncle d’este en 
el cas que haja caigut el fruit (fig. 5.7). Cada tres setmanes es repetirà la 
poda. Només es deixaran sense actuar les tres-cinc guies quan s’estiga 
formant arbres. En la poda d’hivern es rebaixaran a l’alçària convenient. 
Si l’arbre ja té l’alçària suficient, es podaran també les guies. Si es realitzen 
entre tres i cinc podes en verd estaran tots els brots prepodats. A l’hivern, 

si hi ha massa brots, s’aclariran igual que les brindilles.
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En definitiva, per mitjà de la poda en verd es pretén:
– Que les gemmes que queden per davall del tall acumulen substàncies 
de reserva. En la brotada de l’any següent donaran dos o tres brots de 

vigor que tindran flors i un menor nombre de brindilles.
– Reconvertir rams mixtos de fusta en rams mixtos de flor ja que no es 

deixa que arriben a longituds de dos o tres metres.
– Evitar la caiguda fisiològica, si tallem els brots a partir de tres o cinc fulles 

per damunt de les flors o fruits.

– Facilitar la il·luminació de l’arbre.
– Ubicar la fruita més prop de la base dels brots, i evitar ruptures de 

branques, lesions en la pell dels fruits i cremats per colps de sol.

Quant a la poda d’hivern o en parada vegetativa hem de destacar, en 
primer lloc, la poda d’arrels. Quan s’efectua la plantació sobre el terreny 
d’assentament, comprovarem si les arrels dels plançons estan trencades, 
arrancades o deteriorades a causa de l’arrancada en el viver. Per este 
motiu, hem de dur a terme una poda d’arrels, en la qual eliminarem les 
que presenten necrosi, putrefaccions o deformitats. Farem la poda de la 

Figura 5.7. Brots de caqui tallats entre tres i cinc fulles per damunt del fruit.
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resta d’arrels i les deixarem a una longitud entre deu i vint centímetres, 
procurant que no hi quede cap tipus de lesió, i deixarem els talls el més 
llisos possible. També s’acurten les radicel·les més fines i es deixen en 

unes longituds entre un i tres centímetres. 

Quant a la soca que queda per damunt de l’empelt és important arrasar-
la per a facilitar la cicatrització i que quede coberta més ràpidament pel 
teixit vegetal (fig. 5.8). És convenient, a més, desinfectar amb una solució 
fungicida i insecticida la zona radicular, per a protegir les arrels i els talls 

efectuats de possibles malalties o atacs de paràsits del sòl.

Quant a la poda de formació, després de tot un període vegetatiu 
primavera-estiu-tardor, quan l’arbre ha perdut les fulles, i des del primer 
any de plantació, cal realitzar la poda. Un arbre no es pot formar si no hi 
ha un nombre suficient de rams mixtos de fusta o de flor. Estos seran la 
suma del nombre de guies en les quals formarem l’estructura de l’arbre 
(entre tres i cinc) i les que han de formar la zona baixa de producció 
(entre tres i cinc rams més). El material a seleccionar, tant en les guies 
com en la zona baixa de producció, ha d’estar equidistant. Les faldes 
es quedaran a una distància entre vint-i-cinc i trenta centímetres, i les 
guies trenta-cinc i quaranta centímetres més altes que les faldes o zona 

baixa de producció.

Si els arbres no tenen un nombre suficient de brots, s’efectuarà una poda 
de retrocés, tallant-los tots a quinze-vint centímetres (fig. 5.9). Així, en la 
brotada següent s’aconseguix que l’arbre emeta quinze-vint rams mixtos, 

Figura 5.8. Diferents imatges del tocón amb una bona i mala cicatrització.

Tocón del plançó en segon verd Dolenta cicratització del call Cicatriztació en segon verd
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per a començar a seleccionar en poda en verd els que formaran el volum 
de l’arbre. En el segon any es mantindrà la zona baixa de producció i 
de les guies tallades a l’hivern hi haurà en cada una d’estes tres-quatre 
brots més. Un d’estos es deixarà com a prolongació de guia, i els altres 
formaran la zona mitjana de producció, i s’actuarà a l’hivern de la mateixa 

manera que l’any anterior.

A partir del tercer verd, l’arbre comença el període de producció, amb 
la poda s’actuarà de la mateixa manera que en els anys anteriors, fins a 
aconseguir l’alçària desitjada de l’arbre. La distribució dels rams en l’arbre 
ha d’efectuar-se de manera que el material de producció que queda 
després de la poda no estiga entrecreuat ni superposat i deixe passar la 
llum (fig. 5.10). En la poda d’hivern s’augmenta o es disminuïx el volum 
de l’arbre, eliminant les brindilles seques, aclarint-les si n’hi ha massa i 
donant prioritat en l’aclarida a les que estan ramificades. Els rams de poda 
en verd s’aclarixen si estan massa junts. La poda no s’efectua per mitjà de 

talls rasos sinó que es deixarà un espai entre tres i cinc centímetres.

Figura 5.9. Arbre amb poc creixement en un període vegetatiu i poda de reculada a 
l’hivern.

Arbre amb poc creixement
en un període vegetatiu

Poda de retrocés a l’hivern
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A partir del quart-quint any, tindrem arbres que ja tindran l’alçària desitjada, 
i entraran en el període d’arbres adults i de màximes produccions. En 
la poda d’hivern ja seleccionem el material perquè en la brotada de la 
primavera següent donen unes brotades que tinguen capacitat d’emetre 

flors. En definitiva, un arbre ben estructurat ha d’estar format per:

– Una zona baixa de l’arbre amb branques de longituds curtes, perquè el 

pes dels fruits quan arquege les branques no faça que estos toquen el sòl.

– Una zona mitjana ampla i amb 
branques més altes on tindrem 
assentats la major part de brots de 
producció de fàcil accés als fruits de 

la collita.

– Una zona alta, on tindrem rams 
de producció amb longituds curtes 
per a evitar que ombregen les zones 
mitjanes i baixes, i facilitar així la 

collita.

Figura 5.10. Imatges de l’interior de la copa d’arbres de caqui amb diferents nivells 
de lluminositat interior.

Figura 5.11. Arbre de caqui amb la zona 
baixa desvestida.

Falta de luminositat en la zona central de l’arbre Arbre amb bona luminositat



119

5.6. REJOVENIMENT DE L’ARBRE, LA PODA EN VOLUMS DE 

PRODUCCIÓ

Quan la poda no ha sigut l’adequada, els arbres presentaran les 

característiques negatives següents:
– Pèrdua de la zona baixa de producció, amb branques desvestides (o 

sense brots, fig. 5.11).

– Pèrdua de la producció en la zona interior dels arbres.

– Situació dels fruits en les parts altes i exteriors de l’arbre.
– Envelliment i pèrdua de capacitat d’emetre brots vigorosos per a 

obtindre quantitat i qualitat en la fruita.

En estos casos s’hauria de fer una poda de rejoveniment, consistent en 
una renovació de l’arbre (fig. 5.12). Qualsevol branca, independentment 
del gruix  o l’edat, quan es talla a uns trenta centímetres d’on partix o 
està inserida en la brotada següent, té capacitat d’emetre brots vigorosos. 
Estos, l’any en què es formen, no emeten flors, però per mitjà de la poda 
en verd es pot reconvertir perquè en la brotada de l’any següent cada un 
dels brots que queden després de la poda d’hivern tinguen capacitat de 

regenerar la zona on queden situats i tinguen producció (fig. 5.13).

Per a practicar la poda de rejoveniment i la seua intensitat cal plantejar-se 
una sèrie de qüestions:

Figura 5.12. Poda rejoveniment total de l’arbre.

 Arbre abans d’aplicarse la Arbre després de la realizatció de talls Arbre en brotada
 poda de rejoveniment a uns 35 cm d’altura des de la creu la primavera següent



120

– La producció en què es troba la plantació.

– El calibre dels fruits.

– L’estat d’envelliment dels arbres.

– El grau de branques desvestides.

Cal tindre present que no s’ha de sacrificar la producció per la poda per 
a no perdre rendibilitat. L’avaluació i anàlisi de la poda de rejoveniment 
s’ha de realitzar en diversos anys fins a procedir a un canvi en l’arbratge. 
Quan la producció i el calibre dels fruits fan que l’explotació no siga 
rendible, es tallen els troncs que formen l’estructura de l’arbre a vint-i-

cinc centímetres de la creu.

En la brotada de la primavera següent s’estructura l’arbre de nou amb el 
més de mig centenar de brots que emetran les branques tallades. Tota 
branca retallada el primer any de brotada no emetrà flors, però en aplicar 
les podes en verd les reconvertim en rams mixtos de flor. Si l’explotació té 

Figura 5.13. Arbre de caqui en diferents fases fenològiques durant la poda de 
rejoveniment.

 Arbre en estiu i podes en verd Poda d’hvern formant zona baixa
  de producció i altura de guies
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una producció rendible, es pot anar retallant algunes branques desvestides 
començant sempre per les zones més baixes de l’arbre així com algun 
centre (fig. 5.14). Així, en diversos anys i sense perdre producció, s’anirà 

rejovenint l’arbratge.

La poda en volums de producció per a rejovenir l’arbre perseguix una sèrie 
d’objectius encaminats a aconseguir la màxima producció de la plantació en 
un període de temps el més reduït possible. Quan estos conceptes es porten 
a la pràctica, les condicions agroclimàtiques són adequades i la resta de labors 

culturals i de cultiu es realitzen bé, l’arbre sol tindre una resposta positiva.

A continuació s’exposa l’evolució i el desenrotllament de diferents 
plantacions de la varietat de caqui roig brillant, des d’arbres acabats de 
plantar fins a arbres en plena producció (fig. 5.15). Finalment cal destacar 
que el concepte de poda en volums productius no és excloent respecte 

Figura 5.14. Rejoveniment de l’arbre en diferents anys.
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a altres sistemes de poda. Les actuacions fetes en les diferents èpoques 
de l’any aniran avalades d’un coneixement previ de la forma de vegetar 
de l’arbre i l’eliminació racional d’aquelles parts del vegetal que no ens 
interesse mantindre. Amb això es busca un equilibri entre la producció i 

la massa vegetativa.

Figura 5.15. Evolució i desenrotllament de diferents plantacions de caqui roig brillant, des 
d’arbres acabats de plantar fins a arbres en plena producció.

Arbre de quart verd amb fruita
i ben equilibrat

 Arbre adult de més de cinc anys
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MANEIG DEL REG. NECESSITATS HÍDRIQUES 
DEL CAQUI I RESPOSTES A L’ESTRÉS HÍDRIC

6.1. NECESSITATS HÍDRIQUES DEL CAQUI

En els climes semiàrids de les zones productores de caqui a Espanya 
(València i Andalusia, fonamentalment) la pluviometria és sovint inferior a 
500 mm (500 l/m2 de superfície de sòl). Sota estes condicions climàtiques, 
el maneig del reg és, sens dubte, la pràctica de cultiu que més pot influir 

sobre la producció total i la grandària i la qualitat dels fruits en recol·lecció. 

El reg és, a més, una pràctica complexa atés que influïxen aspectes 
agronòmics i factors relacionats amb les estructures de les xarxes de reg 
i amb la tecnologia usada per a subministrar l’aigua al cultiu. Hui en dia, 
amb l’extensió del reg localitzat per degoteig, és possible aplicar amb prou 
exactitud la quantitat d’aigua que un cultiu necessita en cada moment, la 
clau en este punt és disposar d’informació de quins han de ser les dosis 

de reg adequades.

La metodologia més estesa per al càlcul de les necessitats de reg ha sigut la 
proposada per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i 
l’Agricultura (FAO), arreplegada en la publicació de la sèrie Reg i Drenatge 56; 
‘Evapotranspiració del cultiu: guies per a la determinació dels requeriments 
d’aigua dels cultius’ (Allen i col·l. 1998), que estima les necessitats hídriques 

per mitjà d’un procediment que té en compte dos factors:
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– Variables climàtiques (temperatura i humitat de l’aire, radiació 
solar i velocitat del vent) que influïxen en la demanda evaporativa o 

evapotranspiració de referència (ETo) 

– Un factor lligat al cultiu, denominat coeficient del cultiu (Kc). 

Sota este model, les necessitats hídriques o evapotranspiració del cultiu 
(ETc) es calculen com ETc = ETo * Kc. Posem un exemple per a aclarir el 
càlcul. Imaginem-nos dos parcel·les, una de cítrics i una altra de caqui 
situades en la mateixa localitat; en ambdós parcel·les l’ETo serà la mateixa, 
no obstant això és evident que la plantació de cítrics i la de caqui poden 
tindre consums hídrics distints. Per això en el procediment de la FAO 

entra en joc el factor Kc.

Figura 6.1. Evolució temporal del coeficient de cultiu experimental del caqui en funció 
de l’edat de la plantació i dels mesos de l’any.
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En l’actualitat no s’han realitzat estudis científics per a quantificar el 
Kc del caqui. No obstant això, sí que s’han dut a terme experiències 
empíriques que han permés definir uns coeficients de cultiu preliminars 
(experimentals) i, per tant, unes necessitats hídriques orientatives. El 
coeficient de cultiu obtingut (fig. 6.1) varia en funció de l’època de l’any 
i de l’edat de la plantació, atés que com major és la grandària dels arbres 
més són els consums d’aigua. Els majors valors del Kc es donen durant 
els mesos d’agost i setembre, durant un període de ràpid creixement 
lineal del fruit i una vegada l’arbre ha completat el seu desenrotllament 
vegetatiu; durant estos mesos de finals de l’estiu, el Kc pot aconseguir 

valors lleugerament superiors a la unitat.

D’esta manera és possible estimar les necessitats de reg del caqui de 
manera prou aproximada, tenint en compte que este sistema proporciona 
una referència, com no pot ser d’una altra manera, atenent els paràmetres 
que intervenen en el càlcul. Per això, la metodologia proposa un càlcul 
setmanal a fi de poder arreplegar tant les variacions del temps atmosfèric 

com les del cultiu.

La informació climàtica i del Kc abans indicat són divulgades pels servicis 
d’assessorament al regant de cada comunitat autònoma. En el cas concret 
del caqui, fins a la data, la informació pot trobar-se en el portal de regs 
de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) (http://riegos.ivia.es), 
gestionat pel Servici de Tecnologia del Reg. Atenent esta metodologia, 
poden oferir-se uns valors mitjans per a la zona de producció majoritària 
a Espanya, les comarques de la Ribera del Xúquer (taula 6.1). Els valors 
mostrats han de considerar-se orientatius, atés que de sobra és sabut que 
les característiques meteorològiques canvien sovint d’una campanya a una 
altra. Estos valors són molt útils per al disseny hidràulic i agronòmic del reg 
per degoteig que, encara que no són objecte d’estudi d’este capítol, són 

de gran importància per a un maneig eficient del reg.
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Taula 6.1. Programació del reg orientativa tenint en compte les dades climàtiques 
històriques [evapotranspiració de referència (ETo) i pluja] de l’interior de la província 
de València (dades mitjanes del període 2000-2013). 

Mes ETo (mm) Pluviometría 
(mm)

Necessitats de 
reg plançó

 (m3/ha)

Necessitats 
de reg jove 

(m3/ha)

Necessitats 
de reg adult 

(m3/ha)
Gener 46 37 0 0 0
Febrer 57 36 0 0 0
Març 84 50 0 0 0
Abril 104 52 52 145 119
Maig 133 47 113 357 468
Juny 150 11 201 667 998
Juliol 165 9 287 957 1445
Agost 139 12 253 844 1267
Setembre 101 59 193 620 858
Octubre 68 98 89 270 320
Novembre 46 50 13 17 0
Decembre 38 40 0 0 0
Total 1130 502 1200 3877 5475

Cal destacar que en els mesos de tardor el coeficient de cultiu que s’ha 
d’emprar per a estimar les necessitats hídriques pot variar notablement 
en funció del maneig del cultiu. Així doncs, en la varietat roig brillant 
habitualment comercialitzada en forma de caqui Persimon® (capítol 1), la 
maduració i la collita de la fruita pot variar en el temps de forma molt notable. 
En els casos que es duguen a terme tractaments en camp per a retardar la 
maduració dels fruits (capítol 8), la fulla de l’arbre es mantindrà activa durant 
més temps, la qual cosa comporta un increment de les necessitats de reg 
davant de situacions oposades en les quals la recol·lecció primerenca de la 

fruita implica una entrada en senescència més ràpida de l’arbre (fig. 6.2). 

6.2. PROGRAMACIÓ DEL REG

En l’apartat anterior s’han establit les bases per a tindre una primera 
referència de quin ha de ser el règim de reg adequat per a una plantació 
de caqui. El procediment descrit per a estimar les necessitats hídriques 
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pot tindre algunes incerteses, a més de no informar sobre la freqüència i 
dosi que s’ha d’aplicar en cada reg. Este sistema no permet establir com 
aplicar els volums de reg calculats, ja que això depén de factors lligats a 
les característiques del sòl i l’equipament de reg de cada parcel·la. Parlem 
de fraccionament del reg, concepte bàsic per a aconseguir l’eficiència 
necessària en les aportacions d’aigua. La distribució de la quantitat global 
en un període depén de les característiques del sòl, fonamentalment la 
textura. Així, els sòls arenosos han de rebre l’aigua amb regs més freqüents 
i curts mentres que, al contrari, la programació en sòls pesants implica 

regs llargs i més espaiats entre si.

En este punt, cal introduir el cas dels regadius tradicionals encara freqüents 
en les plantacions de caqui. En el reg per inundació (a manta) resulta 
complicat aplicar la dosi de reg necessària i quantificar els volums de 
reg que s’aporten. Per tant, les recomanacions pràctiques que es poden 
proporcionar han de basar-se en definir unes freqüències aconsellades de 
reg en funció de la textura dels sòls; atés que este factor influïx notablement 
sobre la capacitat de retenció d’aigua d’estos. Així doncs, els sòls arenosos 
retenen menor quantitat d’aigua que els argilosos, la qual cosa obliga a 

una aportació més freqüent dels regs, com ja s’ha indicat anteriorment. 

Figura 6.2. Arbre de caqui amb les fulles senescentes després d’una recol·lecció 
avançada (esquerra), enfront d’un arbre amb la fulla encara verda i activa a causa de la 
presència del fruit encara no recol·lectat (dreta).
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En la fig. 6.3 es mostren les freqüències recomanades per a l’aplicació 
del reg per superfície, i es destaca com, en ple estiu, en els sòls arenosos 
seria recomanable realitzar regs amb una freqüència setmanal, amb una 
quantitat d’aigua aportada en cada reg inferior que en el cas dels sòls 
argilosos on la freqüència dels regs passaria a ser de 19 dies, però amb 

regs més abundants.

Per tot l’anterior, és de gran interés aprofundir sobre l’ús de noves 
tecnologies per al maneig del reg, basades en la mesura de l’estat hídric 
del sòl i/o planta, i que, en tot cas, s’han d’entendre com a estratègies 
complementàries i mai excloents de la programació basant-se en 

informació del clima (ETo i Kc).

Per a intentar aconseguir un adequat maneig del reg d’acord amb les 
característiques del cultiu i del consum que realitzen les plantes, es 
requerix delimitar quines són les necessitats dels cultius, aplicar un 
mètode i una estratègia de reg adequat i controlar que el que s’ha aplicat 
és correcte. La comprovació i el control cal realitzar-los mesurant el que 
realment succeïx en el terreny, i ací és on tenen el seu paper els sensors de 

Figura 6.3. Freqüència en l’aportació dels regs per inundació (a manta) per a una 
plantació adulta de caquis durant els mesos de l’estiu en funció de la textura del sòl
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mesura de la humitat del sòl. L’objectiu principal de la utilització d’estos 
sensors és aconseguir una estimació precisa de la quantitat d’aigua que 
s’incorpora al sistema sòl-planta en cada moment, de manera que puguen 

evitar-se pèrdues d’aigua en profunditat o un dèficit hídric no desitjat.

Encara que hi ha molts tipus de sensors de mesura de la humitat del 
sòl, ací només es farà referència als de més recent introducció en el 
mercat, les sondes capacitives tipus FDR (reflectometria en el domini de 
la freqüència). Altres, com ara tensiòmetres, Watermark®, etc., són prou 
coneguts. En tot cas, el mode de representació, interpretació i utilització 
de les dades per a la presa de decisions és d’aplicació a tots els sensors de 

mesura de la humitat en el sòl.

Les sondes capacitives mesuren la humitat del sòl per variació de les 
propietats dielèctriques d’este, per mitjà de la determinació del seu 
coeficient dielèctric a través 
de la capacitància. Dins 
d’este tipus de sensors hi 
ha sondes simples d’un sol 
sensor fix o mòbil (fig. 6.4) 
i sondes multisensor. En 
les sondes multisensor, el 
disseny habitual és el d’anells 
concèntrics que permeten 
la instal·lació en el sòl d’una 
sonda situada en l’interior d’un 
tub d’accés impermeable. 
Les sondes multisensor solen 
portar instal·lats diversos 
sensors a profunditats 
variables, la qual cosa permet 
l’estimació de la humitat del 
sòl simultàniament a diverses 
profunditats.

Figura 6.4. Mesura de la humitat del sòl amb 
sonda portàtil per a la gestió de reg en caqui.



132

Un dels problemes que presenten és que la zona de mesura és limitada, 
corresponent únicament a uns 10 cm en alçària (5 cm per damunt i 
5 cm per davall del sensor) i aproximadament 7 cm de radi al voltant 
de l’anell, encara que és en els 3 cm més pròxims al tub d’accés on es 
concentra el 90% del senyal. A més, cal tindre en compte que el contingut 
d’humitat en el sòl d’una parcel·la és molt variable, especialment amb el 
reg localitzat per degoteig on no s’humiteja uniformement tot el sòl que es 
mulla. D’altra banda, la distribució del sistema radicular dista molt de ser 
homogènia, tant en profunditat com horitzontalment. Tot això fa que es 
recomane instal·lar més d’una sonda per parcel·la, a fi de disposar d’una 
mesura més representativa del contingut d’aigua en el sòl disponible per 
a la planta. El gran avantatge que presenten estes sondes des del punt de 
vista del maneig del reg és que, gràcies al registre ‘quasi continu’ de dades 
i el sistema de transmissió via ràdio, GSM o GPRS, la informació sobre els 
canvis d’humitat figura pràcticament en temps real, encara que això no 
siga determinant en la seua utilització.

En la fig. 6.5 es mostra un exemple de les dades registrades per una sonda 
capacitiva FDR multisensor. Es pot apreciar el consum diari per part de les 
plantes i els regs aplicats que fan incrementar el nivell d’humitat. Quan 
la pauta de reg és adequada, el valor absolut de la humitat de cada capa 
en particular no és l’aspecte important sinó com evoluciona i quina és la 
seua tendència (fig. 6.5). Si l’aplicació d’aigua supera l’extracció que fa el 
cultiu, hi haurà un excés d’aigua que percolarà i augmentarà el contingut 
d’aigua en profunditat, la qual cosa es veurà reflectit en la mesura del 

sensor corresponent (línia roja de la fig. 6.5).

Així doncs, cal utilitzar les variacions d’eixe contingut d’aigua per a 
minimitzar en la mesura que es puga les pèrdues notables per drenatge, 
així com també impedir que s’asseque el sòl a nivells que induïsquen un 
estrés no desitjat al cultiu. Per al maneig del reg per este procediment és 
necessari definir un límit superior de contingut d’aigua, que generalment 
coincidix amb la capacitat de camp, i un límit inferior que correspondrà 

al nivell d’estrés que no es pot sobrepassar (fig. 6.5). 
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Les dos estratègies de reg mencionades (informació climàtica i mesura de 
la humitat del sòl) tracten, en definitiva, d’estimar de manera indirecta 
la ‘salut’ hídrica dels arbres. Atés que les plantes integren les condicions 
externes de l’entorn, clima i sòl i les reflectixen en el seu estat hídric, 
sembla lògica la utilització de mètodes de programació del reg basats en 
la pròpia planta. L’instrument més utilitzat per a quantificar l’estat hídric 
en els cultius és la cambra de pressió (fig. 6.6) amb la qual es mesura el 

potencial hídric.

La determinació més usual és la del potencial hídric de fulla no transpirant, 
comunament denominat ‘potencial de tija’ (Ytija). En este cas la fulla 
a mesurar es cobrix amb una bossa de plàstic de tancament hermètic 
(que impedix la transpiració) i exteriorment aluminitzada (que reflectix la 
radiació solar i reduïx el calfament) (fig. 6.6). Després d’aproximadament 
una hora, període durant el qual el seu estat hídric s’iguala amb el de la 
tija, es talla la fulla pel pecíol i es col·loca en l’interior d’una cambra de 

Figura 6.5. Evolució temporal del contingut d’aigua en el sòl. El panell superior mostra 
l’evolució del contingut d’humitat en la zona radicular (sensors instal·lats a 10, 30 i 50 cm 
de profunditat). La franja verda delimita el nivell idoni d’humitat. El panell inferior mostra 
l’evolució de la humitat a 80 cm, zona de drenatge.
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tancament estanc de manera que la vora tallada queda cap a l’exterior. 
S’injecta nitrogen o aire comprimit a pressió en la cambra i quan comença 
a eixir saba pel tall del pecíol, es llig la pressió en el manòmetre. Eixa 
lectura representa la tensió o potencial hídric a què es trobava la saba en 

el xilema abans del tall de la fulla.

Les determinacions es duen a terme preferentment al migdia solar, que 
és quan habitualment es produïx el grau màxim d’estrés aconseguit per 
les plantes. Els valors absoluts de Ytija poden emprar-se per a discernir 
l’estat hídric del caqui amb poc error. En ple estiu per a arbres sense 
limitacions d’aigua en el sòl són esperables valors de Ytija entre -0.55 i 
-0.75 MPa, sempre que la Ytija no es determine en dies ennuvolats o 
de fort ponent. No obstant això, s’ha de tindre en compte que en reg 
localitzat per degoteig, encara que els arbres es reguen d’acord amb 
les seues necessitats, les plantes manifesten progressivament potencials 
majors (més negatius) al llarg de l’any. Estes diferències poden ser de 

l’orde de 0.1– 0.3 MPa.

Figura 6.6. Cambra de pressió preparada per a la determinació del potencial hídric 
(esquerra). Fulles embutxacades per a mesurar el potencial hídric de fulla embutxacada 
o de tija (tija).
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6.3. RESPOSTA DEL CAQUI A L’ESTRÉS HÍDRIC

6.3.1 Efectes de l’estrés hídric sobre la producció i els seus 

components

Quan el reg aplicat o la precipitació ocorreguda no arriben a cobrir les 
necessitats hídriques de la planta, i després de l’esgotament de les reserves 
del sòl, l’arbre comença a patir un estrés hídric derivat de la impossibilitat 
d’extraure l’aigua del sòl necessària per a garantir una òptima transpiració 
i, per tant, un òptim funcionament. En les plantes l’estrés hídric té 
múltiples conseqüències, que a nivell del cultiu del caqui poden afectar 
el creixement vegetatiu i reproductiu i la qualitat de la fruita. El caqui, i 
en particular la varietat partenocàrpica roig brillant, té una pronunciada 
època de caiguda i abscisió dels fruits. Este procés està també regulat per 
l’estat hídric de l’arbre directament pels efectes de l’estrés hídric sobre el 
balanç hormonal de la planta, però sobretot indirectament pels efectes de 
l’estrés sobre el creixement vegetatiu i la competència que s’establix entre 

els òrgans vegetatius i reproductius.

Els estudis duts a terme en el caqui roig brillant a la província de València 
(Badal i col·l. 2013) han posat de manifest que restriccions del reg 
controlades, dutes a terme durant els mesos de juny i juliol aplicant la 
mitat de les necessitats òptimes, poden disminuir la caiguda de fruits 
(fig. 6.7). De fet, durant els anys 2010 i 2011 es va trobar una relació 
entre l’estat hídric de l’arbre, quantificat per mitjà de la Ytija, i la caiguda 
de fruits. Això demostra que, en el rang d’estrés hídric avaluat (estrés 
moderat), la caiguda de fruits es reduïx a mesura que incrementa l’estrés 

hídric (fig. 6.8).

Cal destacar que l’estrés hídric pot afectar també negativament el creixement 
del fruit i reduir-ne la dimensió final. En eixe sentit es mostren els resultats 
d’un assaig de dos anys en què es va comparar el creixement en diàmetre 
del fruit en arbres sotmesos a distints règims de reg (reg òptim, reg deficitari 
a la primavera, reg deficitari a l’estiu i reg deficitari a la tardor) (fig. 6.9). 
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Es pot observar que en particular la retallada de reg durant els mesos de 
la primavera o de l’estiu reduïx el diàmetre del fruit. No obstant això, la 
retallada del reg durant els mesos de la tardor afecta menys la grandària final 
aconseguida pels fruits. Això és a causa, en part, d’una menor sensibilitat 
del fruit a l’estrés hídric en la seua fase final de creixement i maduració 
i també que per les aportacions de la pluja durant la tardor l’arbre patix 

menys com a conseqüència de les restriccions del reg.

Figura 6.8. Relació entre el nombre de fruits caiguts durant els mesos de juny i juliol i 
el potencial hídric de tija (Ytallo) mitjana d’aqueix període.

Figura 6.7. Evolució temporal de la caiguda de fruits en arbres mantinguts amb reg 
òptim o amb reg deficitari (50% de l’òptim).



137

Els assajos referits en este apartat s’emmarquen dins de les experiències 
dutes a terme per a avaluar la resposta del caqui a la tècnica coneguda 
com a ‘reg deficitari’. Quan no es poden cobrir per mitjà del reg totes les 
necessitats d’aigua d’un cultiu cal recórrer a regs deficitaris que, en el seu 
concepte més ampli, consistixen en el reg deliberat i sistemàtic amb menys 
aigua de la que necessiten els cultius per a la seua màxima producció i 

creixement. El plantejament pot establir-se des de dos aspectes diferents:

– Reg deficitari sostingut: reducció constant durant tot el període de cultiu. 

– Reg deficitari controlat (RDC): reducció controlada de les aportacions 

d’aigua només en certs períodes fenològics.

En este sentit cal destacar que el cultiu del caqui és sensible a l’estrés hídric 
ja que este, com ja hem comentat, pot reduir la grandària del fruit (Buesa 
i col·l. 2013). No obstant això, per mitjà d’estratègies de reg deficitari pot 
reduir-se la caiguda de fruits quan l’estrés hídric succeïx durant la segona fase 
de la caiguda de fruits, al final de la primavera i començament de l’estiu. Esta 
reducció de la caiguda de fruits pot ser d’interés agronòmic, especialment 
en anys de poca producció i forta caiguda de fruits quan la productivitat pot 
estar limitada per la càrrega de fruits que l’arbre és capaç de retindre. De totes 

Figura 6.9. Evolució temporal del creixement del fruit en arbres sotmesos a diferents 
règims de reg (òptim i deficitari aplicat en diferents períodes).
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maneres, cal destacar que quan s’empren estratègies de RDC és important 
determinar la severitat de l’estrés hídric imposat, en particular mesurant l’estat 
hídric de la planta per mitjà de la cambra de pressió. Per a reduir la caiguda 
de fruits és suficient aplicar un estrés moderat durant els mesos de juny-juliol 
sense necessitat que l’arbre tinga valors de Ytija inferiors a -1.1 MPa. Per a 
accelerar la maduració del fruit pot retallar-se el reg al final de l’estiu evitant 

que la Ytija baixe per davall de -1.3 MPa.

6.3.2. Efectes de l’estrés hídric sobre la qualitat del fruit de caqui i la 

seua astringència

L’estrés hídric, a més d’afectar el creixement del fruit, pot modificar 
notablement la seua qualitat i els nivells d’astringència tant abans com després 
del tractament de desastringència. De fet, hi ha certes evidències empíriques 
que indiquen que en els anys molt secs o en aquelles parcel·les amb falta 
de reg pot ser més problemàtic eliminar l’astringència dels fruits durant la 
postcollita. No obstant això, els resultats d’un assaig experimental de tres anys 
de duració en què en la mateixa parcel·la es van comparar distintes dosis de 
reg (deficitari i òptim) han posat de manifest que l’estrés hídric controlat no 
afecta la concentració dels tanins solubles del fruit (directament relacionats 
amb el nivell d’astringència) ni abans ni després del tractament postcollita 
en el qual els fruits s’exposen a altes concentracions de CO2 (capítol 12). 
Per tant, es pot afirmar que el maneig controlat del reg no té perquè influir 

directament sobre la pèrdua d’astringència dels fruits de la varietat roig brillant.

D’altra banda, és important assenyalar que un estrés hídric moderat dut 
a terme durant el creixement final del fruit i la maduració pot suposar un 
avanç en la maduració de la fruita. Este aspecte és de gran importància 
en el cultiu del caqui, actualment basat en una sola varietat i on hi ha un 
gran interés a allargar el període de collita de la fruita. Per tant, en uns 
estudis duts a terme a València amb la varietat roig brillant es va posar de 
manifest que en un determinant moment de collita, els fruits procedents 
d’arbres regats deficitàriament durant la tardor tenien un índex de color 

més elevat (fig. 6.10).
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Figura 6.10. Efecte dels diferents tractaments de reg sobre l’índex de color de la 
fruita. El tractament control es va regar per a mantindre l’arbre en un estat hídric òptim 
durant tota la campanya, mentre que els tractaments denominats ‘primavera’, ‘estiu’ i 
‘tardor’ van rebre una retallada de reg durant les citades estacions. En cada recol·lecció 
i campanya lletres diferents indiquen diferències estadísticament significatives a 
P<0,05.
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FERTILITZACIÓ

La fertilització és la tècnica de cultiu que té com a finalitat aportar als sòls 
o a les plantes directament els nutrients necessaris per a aconseguir una 
nutrició equilibrada capaç de generar un desenrotllament adequat dels 
òrgans vegetals i una producció òptima (en rendiment i qualitat) amb el 

mínim risc de contaminació ambiental. 

Per a aconseguir una nutrició mineral adequada en el caqui, com en 
qualsevol cultiu agrícola, es requerix la presència en concentracions 
variables dels nutrients essencials, uns en més concentració 
(macronutrients): nitrogen (N), fòsfor (P), potassi (K), calci (Ca) i magnesi 
(Mg), i altres en menor concentració (micronutrients): ferro (Fe), coure 

(Cu), manganés (Mn), zinc (Zn), bor (B) i clor (Cl). 

7.1. FUNCIONS DELS NUTRIENTS

Nitrogen

És un component dels aminoàcids, proteïnes, clorofil·la, àcids nucleics, 
enzims, hormones, etc., que són compostos bàsics del metabolisme 
vegetal. Per això, el nitrogen està considerat com el nutrient més 
important en la nutrició mineral dels cultius, ja que exercix un paper 
crucial tant en el desenrotllament vegetatiu com en la floració i en la 
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producció (rendiment i qualitat dels fruits). L’aportació d’una dosi 
òptima de nitrogen en la fertilització del caqui és de capital importància, 
ja que tant una deficiència com un excés d’este nutrient poden generar 

efectes negatius.

La deficiència de nitrogen es manifesta en una disminució en la grandària 
de les fulles, un engroguiment i una caiguda primerenca. També disminuïx 
el nombre de gemmes florals, el quallat, el rendiment i la grandària dels 
fruits (George i col·l., 2005). Al contrari, un excés de nitrogen pot afectar 
negativament la floració, el quallat, la caiguda dels fruits, el rendiment i 
la qualitat dels fruits (menor fermesa, menor contingut de sucres, pitjor 

conservació, etc.) (George i col·l., 2005).

El nitrogen del sòl es troba en diverses formes: orgànic, amoniacal 
(NH4

+), nítric (NO3
-), nitrit (NO2

-), però la més abundant és l’orgànica. 
El nitrogen orgànic representa més del 95% del nitrogen total del sòl, i 
pot aconseguir xifres de diverses tones per hectàrea. No obstant això, el 
nitrogen orgànic no pot ser absorbit en eixa forma per les arrels de les 
plantes. Perquè puga ser absorbit es requerix una transformació prèvia 
en formes inorgàniques: amoniacal o nítrica, que són assimilables pels 

cultius, particularment la forma nítrica.

La mineralització del nitrogen orgànic del sòl és un procés bioquímic, 
en el qual intervenen d’una forma determinant els microorganismes del 
sòl, i transcorre a un ritme relativament lent: la taxa de mineralització 
anual sol ser de l’orde d’1-2%, principalment en funció de la textura del 
sòl. El nitrogen amoniacal (NH4

+), com que és un catió (ió amb càrrega 
positiva), pot ser retingut pel complex argil·lohúmic del sòl, resultant, 
per això, de baixa mobilitat en el sòl; en canvi, el nitrogen nítric (NO3

-) 
al tractar-se d’un anió (ió amb càrrega negativa), no pot ser retingut pel 
complex argil·lohúmic, propietat que li conferix una alta mobilitat en el 
sòl, i és molt susceptible de ser llavat (lixiviat) per l’aigua de drenatge, 

generada pel reg o la pluja. 
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Fòsfor

Este nutrient exercix un paper fonamental en la nutrició vegetal. Intervé en 
els processos metabòlics de transferència d’energia com el metabolisme 
dels sucres i en la síntesi dels àcids nucleics. I com a conseqüència d’estes 
funcions, el fòsfor exercix una acció estimuladora del desenrotllament 

radicular, de la floració i el desenrotllament dels fruits. 

La deficiència de fòsfor no és freqüent en plantacions comercials de caqui 
a la Comunitat Valenciana. No obstant això, les plantes amb deficiència 
d’este nutrient presenten una baixa floració i un retard en la maduració 
dels fruits. I les fulles amb deficiència en fòsfor passen d’un color verd fosc 
a un color bronzejat, i també sol aparéixer una coloració roig-púrpura. 
La grandària de les fulles jóvens es reduïx i sol haver-hi una caiguda 

prematura d’estes durant la tardor (George i col·l., 2005).

Un excés de fòsfor pot afectar l’absorció d’alguns nutrients com el 
zinc i el coure. El fòsfor del sòl és absorbit per les arrels de les plantes, 
principalment en la forma de fòsfor soluble a l’aigua i la seua disponibilitat 
per les plantes és altament dependent del pH del sòl. En els sòls que tenen 
un pH àcid, els fosfats solubles solen formar compostos insolubles de ferro, 
alumini i magnesi, però en els sòls bàsics, normalment calcaris, els fosfats 
aportats amb la fertilització es transformen fàcilment en fosfats de calci, 
insolubles. D’ací que l’eficiència dels fertilitzants fosfatats en el primer any 
de l’aplicació siga molt baixa en els sòls calcaris (5-20%). No obstant això, 
la fracció de fòsfor que patix una retrogradació en el sòl després de la seua 
aportació, posteriorment experimentarà una solubilització lenta en el sòl, 
que contribuirà a reposar la reserva de fòsfor soluble a mesura que este 

l’absorbisquen els cultius en els anys següents.

D’altra banda, cal indicar que a diferència del nitrogen nítric, el fòsfor 
aportat amb els fertilitzants és molt poc mòbil en el sòl, per la qual cosa 
sol acumular-se en la capa superficial de sòl. D’ací la conveniència de 
localitzar els fertilitzants fosforats en les proximitats del sistema radicular per 
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a facilitar que les plantes l’absorbisquen. Amb la fertirrigació s’aconseguix 
una major mobilitat del fòsfor en el sòl i, per tant, una millora en la seua 

qualitat d’assimilable.

Potassi

A diferència del que succeïx amb el nitrogen i el fòsfor, el potassi no 
forma part de cap compost orgànic conegut, i es manté en forma 
iònica en l’interior de les cèl·lules vegetals. El potassi exercix una funció 
important en alguns processos del metabolisme vegetal com la fotosíntesi 
i la síntesi dels hidrats de carboni. I té també un paper rellevant com a 
regulador iònic en el procés de la transpiració. La deficiència de potassi 
no és fàcilment detectable per la  simptomatologia visual. En tot cas, 
la deficiència d’este nutrient es manifesta principalment en les fulles 
velles, que mostren una necrosi en les vores, precedida d’una clorosi 
internerval. La deficiència de potassi en les plantacions de caqui pot 
afectar el quallat, disminuir la grandària dels fruits i reduir el rendiment 

(George i col·l., 2005).

Les aportacions excessives de fertilitzants potàssics poden generar augments 
en la grandària dels fruits i rendiments elevats, però la conservació dels 
fruits pot resultar afectada en aquells sòls que tenen un nivell baix de calci 
assimilable a causa del conegut antagonisme del potassi sobre l’absorció 
del calci. El potassi és absorbit per les plantes en forma iònica (K+) a partir 
de la solució del sòl i, en alguns casos, també directament del retingut en el 
complex argil·lohúmic. I la suma d’estes porcions de potassi constituïxen 

la fracció assimilable o disponible per les plantes. 

D’altra banda, el potassi contingut en els minerals del sòl que originen les 
partícules d’argila constituïx la reserva de potassi més quantiosa (de l’orde 
de tones per hectàrea), però atesa la seua baixa solubilitat resulta molt 
difícil que puga ser assimilable per a les plantes. No obstant això, amb el 
transcurs del temps, una part considerable del potassi contingut en estos 
compostos insolubles pot solubilitzar-se a través de reaccions d’hidròlisi, 
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contribuint a reposar parcialment el potassi del sòl que absorbixen les 

arrels de les plantes.

Magnesi

La principal funció d’este nutrient és ser un constituent de la clorofil·la. 
Intervé en la síntesi de carotens i xantofil·les. També actua com a activador 
dels enzims. La deficiència de magnesi es caracteritza per una clorosi 
en les vores de les fulles, romanent de color verd una franja formant 
una “v” invertida al llarg del nervi central. Esta deficiència es manifesta 
generalment en les fulles velles, a causa de l’alta mobilitat en la planta. En 
els casos de deficiències greus, la clorosi pot afectar tota la fulla i provocar 

una caiguda prematura d’estes.

El magnesi és absorbit per les plantes en forma iònica (Mg2+). Les fonts 
directes del magnesi assimilable per a les plantes són dos fraccions 
particulars: la mateixa solució del sòl (fracció soluble) i la de canvi, 
constituïda pel magnesi retingut en el complex argil·lohúmic, i ambdós 
fraccions es troben en equilibri dinàmic. I, d’altra banda, el magnesi 
insoluble es troba formant part dels minerals magnèsics del sòl, és la fracció 
més abundant i a pesar de la seua baixa assimilabilitat, pot contribuir 
també a reemplaçar una part del magnesi absorbit per les arrels de les 

plantes.

A més de la important reserva de magnesi en el sòl, és el segon catió més 
abundant en el complex de canvi, hi ha altres fonts importants d’este 
nutrient, com són l’aigua de reg i les esmenes i adobs orgànics. En les 
plantacions de caqui de la Comunitat Valenciana regades amb aigua de pou 
no sol ser necessària l’aplicació de fertilitzants magnèsics. La deficiència 
de magnesi sol predominar en sòls arenosos, en els quals el magnesi es 
llava fàcilment, i també en els sòls calcaris, a causa de l’antagonisme del 
calci sobre el magnesi, i en els sòls amb nivells molt alts de potassi, pel fort 

antagonisme del potassi sobre el magnesi.
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Calci

Este nutrient té una gran importància en algunes funcions fisiològiques 
com la divisió cel·lular, el desenrotllament del pol·len, la senescència i 
la formació de les membranes cel·lulars. El calci és absorbit de forma 
passiva (procés que no necessita consum energètic) per la porció apical 
de les arrels. El moviment del calci en les plantes té lloc principalment a 
través del xilema pel corrent transpiratori, i és molt reduïda la translocació 
a través del floema, circumstància per la qual el calci no es mobilitza 
fàcilment a partir de les fulles velles durant la senescència, i així mateix el 
contingut de calci en els fruits sol ser baix pel fet que el subministrament 
dels nutrients als teixits constitutius del fruit es realitza a través del floema, 
i per esta mateixa raó el contingut de calci en els fruits del caqui mostren 
una correlació molt baixa amb el contingut de calci foliar (George i col·l., 

2003).

La deficiència de calci apareix en primer lloc en les fulles jóvens, que 
solen mostrar una deformació i clorosi típica. En els casos greus pot 
provocar una necrosi en l’àpex de les fulles, dessecació de les puntes 
de les branques i defoliacions, circumstàncies que poden provocar una 
disminució de la producció. A més, la deficiència de calci pot afectar 
negativament la qualitat dels fruits, generant fruits amb menor fermesa i 

pitjors condicions per a la conservació i tractaments postcollita.

El calci és molt abundant en el sòl. Dels quatre cations (calci, magnesi, 
potassi i sodi) principals del complex argil·lohúmic, el calci és el més 
important. Este nutrient, igual que els altres cations del complex de canvi, 
pot trobar-se en diferents formes: dissolt en l’aigua de la solució del sòl, 
retingut pel complex argil·lohúmic i formant part de minerals de calci 
insolubles. El calci és absorbit del sòl en forma iònica (Ca2+) a partir de 
la fracció soluble, que és fàcilment assimilable. Però el calci absorbit en el 
complex de canvi pot ser desplaçat a la solució del sòl per ions d’hidrogen 
(H+) (en els sòls àcids) o altres cations (Mg2+, K+ i Na+) (en els sòls 
bàsics), i convertir-se en forma assimilable per les arrels dels cultius. Igual 
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que succeïx amb el magnesi, l’aportació de calci per altres fonts diferents 
dels productes fertilitzants és molt considerable a través de l’aigua de reg, 
particularment les procedents de pous, i per mitjà d’esmenes i adobs 

orgànics. 

Sofre

Este nutrient és un constituent d’alguns aminoàcids (cisteïna i metionina), 
i, per consegüent, forma part d’alguns enzims, vitamines i olis essencials. 
La deficiència de sofre es caracteritza per un engroguiment o clorosi 
de les fulles, que s’inicia en les més jóvens, a causa de la seua baixa 
mobilitat en els teixits vegetals, aspecte que el diferencia de la deficiència 
de nitrogen que se sol iniciar en les fulles velles. La deficiència de sofre és 

poc rellevant a la Comunitat Valenciana. 

El sofre és absorbit per les arrels de les plantes en forma d’ió (SO4
2-) a partir 

de la solució del sòl i, igual que el nitrat, pot ser llavat fàcilment en el sòl per 
mitjà de l’aigua de drenatge. Les fonts principals de sofre per a les plantes 
són: la matèria orgànica del sòl, l’aigua de reg, els fertilitzants minerals (sulfat 
amònic, nitrosulfat amònic, superfosfat de calç, sulfat potàssic, epsonita, 
etc.), les esmenes i adobs orgànics, alguns productes fitosanitaris, l’aigua de 

precipitació (pluja àcida), algunes emissions gasoses, etc.

Ferro

Este micronutrient no és un constituent de la clorofil·la, però pel fet que 
forma part d’alguns compostos transportadors d’electrons (ferredoxina i 
citocroms), exercix un paper fonamental en la fotosíntesi i la respiració 
de les plantes. La deficiència de ferro es caracteritza per la coloració 
groguenca (clorosi) que adquirixen les fulles dels brots jóvens, excepte els 
nervis que romanen verds (fig. 7.1). A causa de la baixa mobilitat del ferro 
en els teixits vegetals, la seua carència sol manifestar-se principalment en 

les fulles jóvens.
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El ferro és absorbit del sòl per la zona apical de les arrels, per la qual cosa 
és fonamental un continu desenrotllament de noves arrels. Pot ser absorbit 
en forma d’ió (Fe2+) o en forma de quelats. A pesar que els minerals de 
ferro són dels compostos més abundants en el sòl, al voltant del 5% de 
l’escorça terrestre, en molts casos es produïx una clorosi fèrrica induïda 
per diferents circumstàncies que propicien una baixa assimilabilitat en el 
sòl o una baixa mobilitat en la planta. Entre els factors que induïxen una 

clorosi fèrrica cal destacar els següents:

– Alts nivells de roca calcària en el sòl.

– Continguts alts de l’ió bicarbonat en l’aigua de reg.

– Sòls de pH molt alt.

– Excés d’humitat en el sòl per excés de reg o mal drenatge. 

– Temperatures del sòl extremes (baixes o altes).

Figura 7.1. Arbre de caqui afectat per clorosis fèrrica.
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– Alts continguts de micronutrients antagonistes (manganés, coure, calci, 

magnesi, potassi i zinc). 

– Alta incidència de nematodes en el sòl.

– Desenrotllament inadequat del sistema radicular.

Manganés

Este micronutrient intervé en diversos processos importants com la 
fotosíntesi i el metabolisme de les proteïnes i hidrats de carboni. L’absorció 
del manganés per les arrels de les plantes es realitza principalment en 
forma d’ió divalent (Mn+2), però en els sòls sol aparéixer en forma d’òxid 
de Mn3+ i Mn4+ (Mn2O3, Mn O2, etc.), i la transformació d’una forma 
a una altra està regulada per reaccions d’oxidació-reducció. D’ací que la 
disponibilitat del manganés resulte condicionada per les característiques 
edàfiques, principalment, el pH, la matèria orgànica i la humitat. I, per 
tant, que la deficiència de manganés estiga associada en molts casos a sòls 

amb valors de pH molt alts i nivells elevats de matèria orgànica.

La deficiència de manganés es caracteritza per l’aparició d’unes bandes 
de color groguenc internervals que s’estenen des del nervi central, que 
manté el color verd fosc, fins a les vores de les fulles (fig. 7.2). Esta clorosi 
es manifesta en les fulles jóvens 
de la brotada de primavera. A 
causa de la coloració jaspiada 
que presenten les fulles 
del caqui, a la Comunitat 
Valenciana esta deficiència 
nutricional és coneguda 
col·loquialment amb el nom de 
“jaspiat”. El cultiu del caqui és 
prou sensible a la carència de 
manganés. Fa uns pocs anys esta 
deficiència nutricional estava 

Figura 7.2. Fulles afectades per una 
deficiència de manganés.
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prou generalitzada en les explotacions de caqui de la ribera del Xúquer, 
però en els últims anys l’aplicació prou generalitzada de correctors de 
manganés via foliar o amb l’aigua de reg ha aconseguit pal·liar en gran 

manera esta alteració nutricional.

Zinc

Este nutrient és un component d’un gran nombre d’enzims. Intervé en 
la síntesi de les hormones com l’àcid indolacètic (AIA), i en la síntesi de 
les proteïnes. La deficiència de zinc es caracteritza per l’aparició d’una 
clorosi internerval i un acurtament dels entrenucs. En els estats greus, les 
fulles jóvens són xicotetes, estretes i se solen agrupar en forma de xanglots 

(rosetes) en l’extrem dels brots.

En el sòl, la major part del zinc es troba formant part d’alguns minerals, 
i només una xicoteta part és adsorbida en el complex argil·lohúmic en 
forma iònica (Zn2+). Igual que en els altres micronutrients, la disponibilitat 
del zinc resulta altament dependent del pH del sòl. Així mateix, el zinc 
pot formar complexos amb alguns compostos orgànics del sòl que en uns 
casos poden contribuir a augmentar la solubilitat per a les arrels de les 
plantes, però en altres casos poden agreujar els símptomes de deficiència. 
També s’ha constatat que la carència de zinc és més freqüent en els sòls 

arenosos que en els argilosos. 

Coure

Una gran part del coure contingut en les plantes es localitza en els 
cloroplastos i també formant part dels enzims. D’ací que tinga un paper 
rellevant en processos com la fotosíntesi i el metabolisme de les proteïnes 
i hidrats de carboni. La deficiència de coure es manifesta principalment 
en una clorosi internerval en les fulles jóvens, acompanyada d’un reduït 
desenrotllament i deformació d’estes. Esta carència nutricional sol 
agreujar-se quan es realitzen altes aportacions de fertilitzants nitrogenats, 
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fosfatats i de zinc. En les parcel·les comercials de caqui de la Comunitat 
Valenciana no solen aparéixer símptomes d’esta deficiència nutricional, ja 
que les necessitats del cultiu són molt baixes i poden ser cobertes amb la 

provisió del sòl, les esmenes i els adobs orgànics.

En el sòl, el coure es presenta principalment en forma de catió divalent 
(Cu2+), que pot estar fortament retingut en el complex argil·lohúmic, 
per la qual cosa la fracció soluble en aigua és baixa i la seua mobilitat per 
llavat també és reduïda. Per mitjà de l’acidificació del sòl s’aconseguix 
augmentar la solubilitat del coure, i quant a l’aplicació de matèries 
orgàniques, els efectes en l’absorció del coure són imprevisibles, ja que 

en uns casos augmenta, però en altres disminuïx. 

Bor

El bor intervé en la síntesi de les proteïnes, el transport dels hidrats de 
carboni i el metabolisme hormonal. D’ací que este nutrient exercisca un 
paper fonamental en el desenrotllament dels teixits meristemàtics, de 
creixement actiu com els brots i la part apical de les arrels. El bor també 

afecta l’absorció del calci per les arrels de les plantes. 

Igual que el calci, el bor es mobilitza en les plantes únicament a través 
del xilema per mitjà del flux de la transpiració. D’ací que es comporte 
com un element poc mòbil en la planta. La major part del bor es troba en 
forma de compostos insolubles, que no resulten assimilables pel sistema 
radicular de les plantes. Per contra, la fracció de bor existent en la solució 
del sòl, encara que és relativament xicoteta, és fàcilment aprofitable per 

les plantes.

La deficiència de bor provoca un retard en el desenrotllament vegetatiu 
que pot causar l’assecada dels brots extrems, enrotllament de les vores 
de les fulles i pèrdua de gemmes (fig. 7.3). I en els casos greus poden 
aparéixer clevills en la corfa de les branques, així com deformacions en 
els fruits, amb formes irregulars i clevillaments. Una particularitat del bor 
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respecte a altres micronutrients és l’existència d’un estret marge entre el 

nivell de deficiència i el de toxicitat. 

Clor

És un element que es troba en les aigües de reg i en el sòl en forma 
d’ió clorur (Cl-). I es caracteritza perquè pot ser absorbit fàcilment per 
les arrels. I com que es presenta en forma aniònica no és retingut pel 
complex de canvi, per la qual cosa pot llavar-se fàcilment en el sòl per 

mitjà de l’aigua de drenatge.

Atés que les necessitats de clor dels cultius són relativament xicotetes, 
no se solen presentar símptomes de deficiència. En canvi, sí que 
poden presentar-se casos de toxicitat quan es produïxen acumulacions 
excessives d’ions clorur, ja que el cultiu de caqui igual que altres fruiters 

Figura 7.3. Fulles i brots de caqui roig brillant afectats per una deficiència de bor.
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com la bresquillera, nectariner i prunera, és molt sensible als compostos 
salins que contenen clorurs. Els símptomes de toxicitat per clorurs 
mostren una necrosi en les vores de les fulles (fig. 7.4) i provoquen 
una disminució en el rendiment i grandària dels fruits, així com un 
avançament en la maduració. La toxicitat per clorur en plantacions 
d’Austràlia es manifesta a nivells superiors a 0,8% en fulles agafades 
en el quallat dels fruits (George i col·l., 2005); en canvi, a la Comunitat 
Valenciana el nostre grup ha trobat que les fulles amb símptomes acusats 
de toxicitat presentaven nivells de clorurs superiors a l’1,5% en mostres 

agafades a setembre-octubre.

La fitotoxicitat per clorur en el caqui es produïx principalment quan 
l’aigua de reg té una concentració inadequada per a este cultiu (continguts 
de clorur superiors a 3 meq/l). No obstant això, esta fitotoxicitat pot ser 

Figura 7.4. Toxicitat per un excés de clorur en fulles de caqui.
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causada també per altres circumstàncies desfavorables com l’aplicació 
de fertilitzants que contenen alts nivells de clorur (clorur potàssic, alguns 
complexos, etc.), la presència de sòls compactes amb un mal drenatge o 
un maneig inadequat del reg (dosi insuficient d’aigua, omissió de regs de 
llavat, etc.). A partir d’un estudi realitzat pel nostre grup hem constatat 
una diferència molt marcada entre els patrons de caqui (D. lotus i D. 
virginiana) quant a la tolerància a clorur, sent el patró D. virginiana molt 

més tolerant que el D. lotus (fig. 7.5).

7.2. NECESSITATS NUTRICIONALS DEL CAQUI

Les necessitats de nutrients que tenen els cultius agrícoles en general són 
enormement variables, a causa de les diferències inherents a l’espècie, 
varietat, patró, condicions edafoclimàtiques, marc de plantació, sistema 

de reg, estat sanitari, etc. 

Figura 7.5. Aspecte d’arbres de caqui roig brillant’ empeltats sobre Diospyros lotus 
(esquerra) i D. virginiana (dreta) en una parcel·la amb problemes d’excés de clorurs.
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El cultiu del caqui igual que la resta de cultius fruiters necessita disposar 
d’una quantitat de nutrients al llarg del cicle vegetatiu suficient per a 

atendre: 

– La producció de la collita

– El desenrotllament dels nous òrgans vegetatius: arrels, tiges, brots i fulles.

– El creixement dels òrgans vells i permanents: tronc i branques.

En la majoria de les parcel·les de caqui, la capacitat del sòl per a subministrar 
els nutrients necessaris per a aconseguir una producció i creixement 
adequats és insuficient. D’ací la necessitat d’aplicar periòdicament plans 
d’adobament racional amb vista a aconseguir un estat nutricional òptim. 
L’extracció de nutrients dels fruits de caqui roig brillant, basant-se en els 
resultats analítics obtinguts en el nostre laboratori, són: 0,85 kg de N/t de 
producció, 0,39 kg P2O5/t de producció i 1,42 kg K2O/t de producció.

Taula 7.1. Extraccions anuals d’una planta de caqui en plena producció.

Nutrient Extracció (g/arbre)

N 501,87
P2O5 103,63
K2O 436,31
CaO 508,81
MgO 95,41

Tsumita (1968), citat per Natali i Bignani (1988).

Respecte a les extraccions de nutrients que realitzen les plantes de caqui, 
en la taula 7.1 es mostren els valors obtinguts en un dels primers treballs 
fets en este tema al Japó per Tsumita (1968), citat per Ragazzini (1985). En 
un altre treball, realitzat en les condicions de cultiu de la Ribera de Xúquer 
(Ferrer, 2009), es van obtindre les extraccions de nutrients generades 
pels fruits i les fulles caigudes en la senescència, els resultats de les quals 
s’indiquen en la taula 7.2. Estos resultats posen de manifest l’elevada 
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contribució de les fulles en l’extracció total de nutrients que fa l’arbre 
del caqui durant el cicle vegetatiu i el gran interés que té la incorporació 
al sòl de les fulles del caqui amb vista a reciclar els nutrients extrets per 
l’arbratge i reduir així les necessitats en fertilització del cultiu. Este mateix 
autor estima per a arbres adults de caqui roig brillant en plena producció 
unes extraccions de 160 kg de N/ha, 39 kg P2O5 /ha i 212 kg K2O/ha.

Taula 7.2. Extracció per diferents òrgans del caqui roig brillant

Material
kg/ha

N P2O5 K2O

Fruits 61,4 25,6 70,3

Fulles caigudes 83,2 10,9 135,7

Total 144,6 36,5 206,0

Ferrer (2009)

D’altra banda, el nostre grup (Climent, 2002) va fer un estudi de 
fertilitat del sòl i fertilització en plantacions adultes de caqui roig 
brillant amb reg per inundació durant 1999 i 2000. Es van obtindre 
les dosis de fertilització mitjanes aplicades en el grup de parcel·les 
més productives, amb una collita superior a la mitjana, i altres 
menys productives, amb una collita inferior a la mitjana, que es 
mostren en la taula 7.3. Com es pot observar, les dosis mitjanes 
de fertilització aplicades van ser semblants en ambdós grups de 
parcel·les, les més i les menys productives. Açò posa de manifest 
que per a aconseguir uns bons resultats productius, a més d’aplicar 
una fertilització adequada, es requerix que no hi haja cap limitació 
en la resta de factors de la producció: qualitat i maneig del sòl, reg, 
sanitat del material vegetal, etc.
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Taula 7.3. Dosis mitjanes de fertilitzants minerals aplicats en plantacions de caqui 
amb reg per inundació durant les campanyes 1999 i 2000 a la Ribera del Xúquer 
(València).

Tipus de parcel·les Nitrogen
(kg N/ha)

Fòsfor
(Kg P2O5/ha)

Potassi
(kg K2O/ha)

Magnesi
(kg MgO/ha)

Parcel·les més productives: 
rendiment mitjà 58 t/ha

234 79 84 34

Parcel·les menys productives: 
rendiment mitjà 31 t/ha

231 88 102 19

Climent (2002).Valors mitjans de les dos campanyes 

7.3. PERÍODES CRÍTICS RESPECTE A LA NUTRICIÓ

Per a aconseguir un aprofitament eficient dels fertilitzants i uns resultats 
òptims en producció i qualitat de la collita, és de crucial importància una 
adequada sincronització entre les necessitats dels arbres i la disponibilitat 
de nutrients en el sòl. Per tant, les èpoques més adequades per a aportar els 
fertilitzants estaran relacionades amb els períodes de màximes necessitats 

nutricionals de les plantes.

El període de març fins a juny es caracteritza per unes elevades necessitats 
de nutrients vitals per a la brotació, la floració i el quallat dels fruits. Però una 
part important d’estos nutrients procedixen de les reserves acumulades en 
arbre (arrels, tronc i branques) en la campanya anterior, per la qual cosa 
la fertilització es pot iniciar entorn del mes de març. En este període és 
convenient aportar una part considerable de les necessitats de nitrogen, 
fòsfor i una porció menor de potassi i magnesi. S’han d’evitar aplicacions 
excessives de nitrogen que puguen afectar negativament la floració o el 

quallat i la caiguda dels fruits.

De juliol fins a setembre, és també un període d’altes necessitats de 
nutrients requerides per al creixement (engreix) dels fruits. Este període 
és el de màximes necessitats en potassi, si bé les necessitats dels altres 
nutrients són també importants. Han d’evitar-se les aplicacions excessives, 
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particularment de nitrogen i de potassi. Un excés de nitrogen pot 
augmentar la caiguda de fruits, retardar-ne la maduració, disminuir la 
quantitat de sòlids solubles (sucres). Un excés de potassi pot disminuir 
l’absorció de calci, la qual cosa pot afectar la fermesa dels fruits o la 
seua conservació. Així mateix, no és convenient aplicar fertilitzants, 
particularment nitrogenats, en dates pròximes a la recol·lecció, perquè 
pot repercutir en un empitjorament de la qualitat, excepte quan es desitge 

retardar la maduració dels fruits (Agustí i col., 2004).

Des de la recol·lecció fins a la caiguda de les fulles (senescència) es 
produïx una intensa translocació dels nutrients essencials des de les fulles 
fins als òrgans de reserva (principalment arrels). Per la qual cosa, en els 
casos de plantacions que es recol·lecten en èpoques primerenques, pot 
convindre aplicar una xicoteta aportació de fertilitzants (principalment 
nitrogenats, fosforats i potàssics) amb vista a afavorir la generació de 
reserves nutricionals en les arrels, les branques i el tronc. La translocació 
dels nutrients des de les fulles als òrgans de reserva és major com més se’n 

retarda la caiguda (senescència). 

7.4. PLANS ORIENTATIUS DE FERTILITZACIÓ

El programa d’adobament d’una plantació de caqui, igual que de qualsevol 
cultiu, ha de fer-se tenint en compte les circumstàncies particulars de cada 
parcel·la. Per això és convenient establir sempre els plans de fertilització a 
la carta, adequats a les característiques agronòmiques de cada parcel·la o 
explotació. No s’han d’extrapolar els plans d’adobament adequats per a una 
zona determinada de cultiu a una altra zona amb diferències agronòmiques 
considerables. I inclús resulta impossible establir un pla de fertilització general 
que siga adequat per a una zona de cultiu determinada. Així doncs, qualsevol 
pla de fertilització ha de considerar-se sempre orientatiu, susceptible d’una 
progressiva modificació basant-se en la resposta del cultiu (en rendiment, 
qualitat de la collita, desenrotllament vegetatiu) i els resultats dels possibles 

mètodes d’avaluació de l’estat nutricional (anàlisi foliar, anàlisi del sòl, etc.).
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Atesa la seua consideració de cultiu secundari, en el cultiu del caqui 
s’han fet pocs treballs d’investigació orientats cap a l’estudi de les seues 
exigències nutricionals. D’altra banda, els assajos de fertilització del caqui 
portats a cap principalment al Japó, Austràlia i Nova Zelanda s’han fet amb 
varietats distintes al roig brillant, que és la predominant al nostre país. No 
obstant això, basant-se en els treballs fets pel nostre grup, proposem en el 

cultiu del caqui algunes dosis orientatives de fertilització.

7.4.1. Fertilització de preplantació

Consistix en l’adobament que es fa en les labors preparatòries abans 
de la plantació i servix per a corregir possibles estats deficitaris d’alguns 
paràmetres determinants de la fertilitat del sòl, principalment continguts 
baixos de matèria orgànica o nivells baixos de fòsfor, potassi o magnesi 
assimilables. Òbviament, la dosi de productes fertilitzants adequada per 
a este tipus d’adobament dependrà de la fertilitat del sòl de la parcel·la 
o l’explotació. No obstant això, atés que el caqui és un cultiu que respon 
molt bé en els sòls ben proveïts de matèria orgànica, és convenient 
aportar-hi abans de la plantació alguna esmena orgànica a una dosi de 
30-40 t/ha de fem o producte semblant ben estabilitzat. I en els casos en 
què el sòl presente uns nivells baixos de fòsfor i potassi assimilables, convé 
aportar també una certa quantitat de fertilitzants fosfatats i potàssics (100-

200 kg P2O5/ha i 200-400 kg K2O/ha).

7.4.2. Fertilització de formació

Durant el període de formació de l’arbratge, serà convenient aportar 
anualment una dosi de fertilitzants nitrogenats, fosfatats i potàssics, 
condicionada per l’adobament que s’haja aportat abans de la plantació 
i per les característiques de la plantació. Respecte d’això, es pot indicar 
que quan s’haja fet un adobament de fons no caldrà aplicar fertilitzants 
durant el primer any de la plantació. A continuació, s’exposen unes 
dosis orientatives de fertilització durant el període de formació dels 

arbres de caqui:
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En el reg localitzat (goteig)

– Nitrogen (N): 30-40 g/arbre/nombre d’anys de la plantació.

– Fòsfor (P2O 5): 15-20 g/arbre/nombre d’anys de la plantació.

– Potassi (K2O): 25-30 g/arbre/nombre d’anys de la plantació.

En el reg per inundació (manta)

– Nitrogen (N): 40-50 g/arbre/nombre d’anys de la plantació.

– Fòsfor (P2O5): 20-25 g/arbre/nombre d’anys de la plantació.

– Potassi (K2O): 30-35 g/arbre/nombre d’anys de la plantació.

7.4.3. Fertilització per a arbres adults

En la taula 7.4 s’indiquen les dosis de fertilització per a plantacions de 
caqui roig brillant en plena producció, en sòls de fertilitat mitjana i segons 
els sistemes de reg habituals a la Comunitat Valenciana. Cal assenyalar 
que estes dosis de fertilitzants proposades són merament orientatives, per 
la qual cosa, com ja s’ha indicat anteriorment, el pla d’adobament ha 
d’ajustar-se en cada cas a les condicions agronòmiques de la plantació 
d’acord amb el rendiment previst, la riquesa del sòl en nutrients 
assimilables, l’aportació de nutrients (nitrats, potassi, magnesi i calci) per 
l’aigua de reg, i els nutrients aplicats amb esmenes i adobs orgànics. A 
més, s’ha de tindre en compte la gestió que es faça amb les fulles caigudes 
després de la senescència, així, quan estes es retiren de la parcel·la per 
motius fitosanitaris, s’haurà d’aplicar una dosi complementària de potassi, 
entorn de 60 kg K2O/ha.

Taula 7.4. Dosis orientatives de fertilització del caqui a la Comunitat Valenciana per a 
sòls de fertilitat mitjana.

Sistema de reg Nitrogen
(kg N/ha)

Fòsfor
(Kg P2O5/ha)

Potassi
(kg K2O/ha)

Magnesi
(kg MgO/ha)

Reg a manta 200 – 300 80 – 120 120 – 150 20 - 30

Reg per degoteig 170 – 250 60 – 90 120 – 150 20 -30
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7.5. FRACCIONAMENT DE LA FERTILITZACIÓ

El fraccionament de la fertilització en les plantacions de caqui amb reg a 
manta depén del tipus de sòl en relació amb la textura (arenosa, franca 
o argilosa), i també de la riquesa en carbonat càlcic, és a dir segons es 
tracte de sòls calcaris o no calcaris. A manera d’orientació, cal indicar 
que a Itàlia es recomana l’aplicació del nitrogen de manera progressiva 
des del final del repòs vegetatiu (febrer) fins a la primavera (maig-juny), 
seguida d’una xicoteta aportació a l’inici de la tardor, però procurant 
que no provoque un excessiu vigor en la planta. Esta segona aplicació 
pot fer-se, junt amb el fòsfor i el potassi, per a afavorir l’última fase del 
desenrotllament i l’acumulació de reserves de nutrients que faciliten el 

desenrotllament vegetatiu de l’any següent (Natali i Bignani, 1988).

El nostre grup proposa com a fraccionament orientatiu tres aplicacions 
de fertilitzants. La primera, a mitjan març, per mitjà d’un complex N-P-K 
o N-P-K-Mg; la segona amb un fertilitzant nitrogenat (nitricoamoniacal) 
amb magnesi, i, finalment, una tercera aplicació a base nitrat potàssic, 
amb una distribució de les unitats fertilitzants segons s’indica en la taula 
7.5. En les plantacions de caqui amb reg per degoteig es proposa el 
fraccionament indicat en les taules 7.6, 7.7 i 7.8.

Taula 7.5. Distribució de les unitats fertilitzants en plantacions de caqui amb reg a 
manta.

Època Nitrogen
(N)

Fòsfor
( P2O5)

Potassi
(K2O)

Magnesi
MgO)

Mitjan març 40% 100% 50% –

Mitjan maig – principi de juny 40% – – 100%

Principi d’agost 20% – 50% –
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Taula 7.6. Distribució en percentatge dels adobaments en la fertirrigació del caqui 
amb reg per degoteig.

Mes N
Nitrògen

P2O5
Fòsfor

K2O
Potassi

MgO
Magnesi

Març 5 5 4 4
Abril 10 10 6 6
Maig 15 15 8 8
Juny 20 20 12 12
Juliol 20 20 25 25
Agost 20 20 25 25
Setembre 10 10 20 20

Taula 7.7. Necessitats de nutrients per al caqui en plena producció en reg per 
degoteig en un sòl de fertilitat mitjana.

Mes Nitrògen
(kg N/ha)

Fòsfor
(kg P2O5/ha)

Potassi
(kg K2O/ha)

Magnesi
(kg MgO/ha)

Març 9 4 6 0.8
Abril 18 8 10 1,2
Maig 27 12 12 1,6
Juny 36 16 18 2,4
Juliol 36 16 37 5,0
Agost 36 16 37 5,0
Setembre 18 8 30 4,0
Total 180 80 150 20

Taula 7.8. Fertirrigació en plantacions de caqui adults (kg/ha).

Mes Nitrat amònic
34,5% N

Àcid fosfòric
52% P2O5

Nitrat potàssic
13% N

46% K2O

Epsonita
16% MgO

Març 21 8 13 5
Abril 45 15 20 8
Maig 70 23 26 10
Juny 90 31 39 15
Juliol 73 31 81 31
Agost 73 31 81 31
Setembre 26 16 65 25
Total 398 155 325 125
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7.6. TIPUS DE FERTILITZANTS

En les plantacions amb reg per degoteig, per a la fertirrigació poden 
utilitzar-se fertilitzants sòlids cristal·lins o líquids. Entre els sòlids es pot 
optar per productes simples, binaris o ternaris, com ara nitrat amònic, 
sulfat amònic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, fosfat monoamònic, fosfat 
potàssic, sulfat potàssic (epsonita), complexos de nombroses riqueses. I 
entre els productes líquids es pot optar per la solució N-32, àcid fosfòric, 

àcid nítric, complexos NPK amb diverses riqueses.

En les plantacions amb reg a manta, es poden utilitzar fertilitzants 
convencionals (simples, binaris i complexos) o fertilitzants especials 
d’alliberament lent que encara que són de cost superior als fertilitzants 
convencionals, contenen uns nutrients que són aprofitats de manera 
més eficient per les plantes. Este tipus de fertilitzants són interessants, 
principalment en sòls arenosos o onerosos i poc profunds amb vista a 
reduir la lixiviació de nitrats, a causa de l’inhibidor de la nitrificació que 

contenen.

7.7. CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES NUTRICIONALS

7.7.1. Deficiència de ferro 

El caqui és molt sensible a la deficiència de ferro (clorosi fèrrica) i exigix 
l’aplicació sistemàtica de correctors de ferro en els plans anuals de 
fertilització del cultiu. D’acord amb la baixa mobilitat que presenta el 
ferro en les fulles del caqui, igual que succeïx en altres vegetals, no és 
recomanable la via foliar per a corregir esta deficiència. El mètode més 
eficaç per a la correcció de la clorosi fèrrica és per via radicular, amb dos 
variants segons el sistema de reg: en les plantacions amb reg a manta, la 
pràctica usual és injectar al sòl, en les proximitats de les copes dels arbres, 
els correctors de ferro; mentres que en els casos de parcel·les amb reg per 

goteig, els correctors es poden aplicar conjuntament amb l’aigua de reg.
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La dosi de correctors de ferro dependrà de les condicions de la plantació, 
particularment quant a les característiques del sòl. Els correctors més 
eficaços són els que contenen el ferro en la forma EDDHA orto-orto. Les 
dosis necessàries de correctors de ferro s’estimen entre 0,50 i 1,00 kg de 

Fe/ha i l’època d’aplicació més convenient és la primavera (març-juny).

7.7.2. Deficiència de manganés i zinc

El caqui és també molt sensible a la deficiència de manganés, i presenta 
unes exigències d’este micronutrient superiors a les del zinc. A diferència 
del que passa amb el ferro, la correcció del manganés i el zinc pot fer-
se adequadament, bé per via foliar o per via radicular. L’eficàcia de les 
aplicacions foliars per a augmentar el nivell de manganés i zinc en les 
fulles de caqui l’hem constatada en diversos experiments de camp fets pel 
nostre grup, segons s’indica en les dades de les taules 7.9 i 7.10. 

Taula 7.9. Efecte de diferents correctors nutricionals foliars en el contingut de 
manganés en fulles de caqui roig brillant (mostreig al juliol).

Tractament

Mn en fulles de caqui (ppm)

Benimodo 1
2008

Benimodo 1
2009

Benimodo 2
2009

T1 (testimoni) 41 a 46 a 31 a

T2 (Mn) 70 b 78 b 62 b

T3 (Mn + Zn) 70 b 83 b 61 b

T4 (Mn + Zn + Ca) 63 b 62 b 58 b

T5 (Mn + Zn + Ca + N) 66 b 77 b 60 b

T6 (Mn + Zn + Ca + P) 63 b 76 b 61 b

Mn: agroxilat Mn, dosi 750 g/1000 L
Zn: agroxilat Zn, dosi 750 g/1000 L
Ca: llançadora Ca, dosi 3000 cc/1000 L
N : urea cristal·lina, dosi 4000 g/1000 L
P: green up, dosi 2500 cc/1000 L
Lletres distintes indiquen diferències estadísticament significatives a P<0,05.
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Taula 7.10. Efecte de diferents correctors nutricionals foliars en el contingut de zinc 
en fulles de caqui roig brillant (mostreig al juliol).

Tractament

Zn en fulles de caqui (ppm)

Benimodo 1
2008

Benimodo 1
2009

Benimodo 2 
2009

T1 (testimoni) 10 a 9 a  9 a

T2 (Mn) 10 a 12 a 10 a

T3 (Mn + Zn) 38 b 61 b 48 b

T4 (Mn + Zn + Ca) 34 b 57 b 46 b

T5 (Mn + Zn + Ca + N) 35 b 70 b 44 b

T6 (Mn + Zn + Ca + P) 35 b 71 b 39 b

Mn: agroxilat Mn, dosi 750 g/1000 L
Zn: agroxilat Zn, dosi 750 g/1000 L
Ca: llançadora Ca, dosi 3000 cc/1000 L
N : urea cristal·lina, dosi 4000 g/1000 L
P: green up, dosi 2500 cc/1000 L
Lletres distintes indiquen diferències estadísticament significatives a P<0,05.

Els correctors de manganés i zinc per a aplicar via foliar solen ser 
compatibles amb els fungicides recomanats per al tractament contra la 
taca foliar (Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata). D’altra banda, en les 
plantacions dotades amb reg per degoteig poden aplicar-se els correctors 
de manganés i zinc en forma líquida, a base de compostos complexats 
amb àcids policarboxílics i lignosulfats, entre altres productes, que poden 

ser absorbits via radicular.

Les aplicacions dels correctors de manganés i zinc convé fer-les durant la 
primavera, en les aplicacions foliars s’han d’iniciar a partir del moment en 
què les fulles estiguen pròximes a aconseguir un desenrotllament complet, 
i és convenient fer dos o tres aplicacions amb una separació de 15-20 
dies; i en les aplicacions via radicular, amb l’aigua de reg, convé aplicar-
les simultàniament amb els fertilitzants del pla de fertirrigació, durant el 

període de març a maig.
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7.8. MÈTODES DE DIAGNÒSTIC PER A AVALUAR L’ESTAT 

NUTRICIONAL DEL CULTIU

El coneixement de l’estat nutricional que presenten les plantacions de 
caqui és de gran interés, tant per a l’establiment dels plans de fertilització 
com per a avaluar la resposta del cultiu al pla d’adobament aplicat. Entre 
els mètodes de diagnòstic de l’estat nutricional de les plantes, els més 
utilitzats són: a) l’observació dels símptomes visuals de l’arbratge, b) 

l’anàlisi foliar i c) l’anàlisi del sòl. 

7.8.1. Símptomes visuals
Els símptomes visuals que manifesten les plantes, com ara clorosi, 
deformacions, excés o dèficit en el desenrotllament vegetatiu, necrosi 
o cremades, etc., poden ser causats en bastants casos per desequilibris 
nutricionals, bé per una deficiència o bé per un excés d’algun nutrient. 
En molts casos, els símptomes visuals poden ser diagnosticats per 
professionals amb prou experiència. No obstant això, este mètode de 
diagnòstic, com que és totalment qualitatiu i, per tant, subjectiu, presenta 

algunes limitacions destacables com són:
– La possibilitat que s’hagen produït efectes perjudicials en el cultiu abans 

de l’aparició dels símptomes externs.
– La presència simultània de diverses alteracions nutricionals simultànies 
que poden generar uns símptomes externs diferents dels característics 

d’un nutrient determinat.
– La impossibilitat d’avaluar les interaccions entre nutrients com 

l’antagonisme del potassi sobre el magnesi i el calci.
– De vegades, la presència d’agents patògens (fongs, etc.) o la realització 
de tècniques de cultiu inadequades (herbicides, asfíxia radicular, poda 
en verd, etc.) poden causar símptomes visuals semblants als causats per 

desequilibris nutricionals.
– Com que es tracta d’un mètode qualitatiu, no permet quantificar les 

necessitats en fertilitzants que té el cultiu.
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7.8.2. Anàlisi foliar

L’anàlisi foliar o més genèricament l’anàlisi de qualsevol part de la planta 
(fulles, pecíols, fruits, flors, arrels, saba, etc.) s’empra com a indicador de 
l’estat nutricional i guia per a la recomanació de fertilització. Es basa en el 
fet que la concentració d’un nutrient en la planta o en algun dels seus òrgans 
és un valor que integra el conjunt dels factors implicats en la nutrició vegetal 
i que, al seu torn, són determinants del desenrotllament del cultiu. A fi 
d’aconseguir la màxima utilitat de l’anàlisi foliar en el diagnòstic nutricional, 
s’han de tindre en compte els punts bàsics següents:

Taula 7.11. Contingut de nutrients en fulles de caqui roig brillant a València segons 
l’època del mostreig foliar (valors mitjans de cinc parcel·les).

Nutrient
Època del mostreig

Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre

Nitrogen (%) 2,41 2,21 2,04 1,92 1,74 1,63

Fòsfor (%) 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Potassi (%) 1,27 1,62 1,57 1,45 1,11 0,84

Calci (%) 0,83 1,31 1,73 2,71 2,84 3,20

Magnesi (%) 0,37 0,50 0,63 0,82 0,84 0,90

Sofre (%) 0,25 0,23 0,25 0,24 0,23 0,20

Ferro (ppm.) 67 187 57 37 53 53

Coure (ppm.) 8,6 7,0 5,0 3,2 3,8 5,8

Manganés (ppm.) 99 99 145 140 138 177

Zinc (ppm.) 30 30 34 30 28 32

Bor (ppm.) 13,8 13,5 20,1 29 30,9 36,8

Clor (%) 0,45 0,64 0,82 1,05 1,39 1,44

Sodi (%) 0,039 0,023 0,044 0,050 0,031 0,045
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Època de mostreig

Com que les concentracions de nutrients en les fulles del caqui patixen 
una gran variació segons l’època del mostreig (taula 7.11), el mostreig 
d’estes per al diagnòstic nutricional ha de fer-se en una època en què 
siguen estables. No hi ha unanimitat entre els diferents autors per a 
l’establiment de l’època adequada del mostreig foliar. Al Japó, Corea del 
Sud i Nova Zelanda es recomana fer el mostreig un o dos mesos abans de 
la recol·lecció (George i col·l., 2005). A Austràlia, proposen dos èpoques 
adequades de mostreig: en el quallat dels fruits i un mes abans de la 
recol·lecció (George i col·l., 2005). A la Comunitat Valenciana, els treballs 
fets pel nostre grup (Climent, 2002; Albiach i col·l., 2012) indiquen que 
de juliol a setembre és un període d’estabilitat en el contingut de nutrients 
i, per tant, adequat per a fer el mostreig foliar en les nostres condicions 
de cultiu. Sobre la base d’estos resultats i d’altres més recents, la nostra 
preferència és efectuar el mostreig foliar al juliol, a fi de poder corregir 
possibles deficiències nutritives en la mateixa campanya sense haver 

d’esperar la següent.

Posició de les fulles en els brots

La concentració de nutrients en les fulles pot variar considerablement 
segons la posició d’estes en les rametes (brindilla). Així, Rehalia i Sandhu 
(2005) van trobar considerables diferències nutricionals segons la posició 
de les fulles: basals, intermèdies i apicals. Així mateix, la presència de 
fruits en les rametes també pot influir en la concentració de nutrients en 
les fulles; no obstant això, els resultats obtinguts en el cultiu del caqui pel 
nostre grup indiquen que les diferències en el contingut nutritiu de les 
fulles situades en brots amb fruits i sense fruits són de poca importància 
(taula 7.12). En plantacions de Nova Zelanda, altres autors van obtindre 

resultats semblants (Clark i Smith, 1990).
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Taula 7.12. Efecte de la posició de les fulles en el contingut de nutrients en fulles de 
caqui roig brillant (mostreig al juliol, valors mitjans de cinc parcel·les).

Nutrient Brots amb fruit Brots sense fruit

Nitrògen (%) 2,04 a 2,04 a
Fòsfor (%) 0,114 a 0,128 b
Potassi (%) 1,57 a 1,71 a
Calci (%) 1,73 a 1,84 a
Magnesi (%) 0,63 a 0,65 a
Sofre (%) 0,25 a 0,26 a
Ferro (ppm) 57 a 49 a
Coure (ppm) 5,0 a 4,2 a
Magnesi (ppm) 145 a 123 a
Zinc (ppm) 34 a 30 a
Bor (ppm) 20 a 26 a
Cloro (%) 0,82 a 0,74 a
Sodi (%) 0,044 a 0,047 a

Lletres distintes indiquen diferències estadísticament significatives a P<0,05.

Influència de la varietat i el patró

Tant en cultius herbacis com llenyosos, la concentració de nutrients en 
les fulles pot resultar afectada pel tipus de varietat i el patró utilitzat. 
No obstant això, en estudis fets per alguns autors (George i col., 1995; 
Kaplankiran i col·l., 1997) s’han posat de manifest que les diferències en 
el contingut de nutrients en fulles de distintes varietats no és significatiu. 
En canvi, el patró sí que presenta un efecte molt acusat en la concentració 
de nutrients en les fulles com es reflectix en els resultats obtinguts pel 
nostre grup, mostrats en la taula 7.13.
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Taula 7.13. Efecte del patró en el contingut de nutrients en fulles de caqui roig 
brillant (mostreig a l’octubre, valors mitjans de set parcel·les).

Nutrient Diospyros lotus Diospyros virginiana

Nitrògen (%) 1,63 a 1,93 a

Fòsfor (%) 0,11 a 0,11 a

Potassi (%) 1,16 a 1,86 b

Calci (%) 2,58 a 2,98 a

Magnesi (%) 0,75 b 0,58 a

Sofre (%) 0,25 a 0,21 a

Ferro (ppm) 68 a 64 a

Coure (ppm) 4,8 a 5,3 a

Magnesi (ppm) 319 a 531 a

Zinc (ppm) 24 a 20 a

Bor (ppm) 65 a 68 a

Clor (%) 1,95 b 0,31 a

Sodi (%) 0,046 a 0,035 a

Lletres distintes indiquen diferències estadísticament significatives a P<0,05.

Valors estàndard per a la interpretació de les anàlisis foliars

La major part dels valors estàndard per a la interpretació de les anàlisis 
foliars en el cultiu del caqui s’han obtingut en països com el Japó, Austràlia, 
Nova Zelanda, Corea del Sud, etc. (Clark i Smith, 1986; George i col·l., 
2005), en condicions de cultiu (sòl, clima, varietats, maneig, etc.) molt 
diferents dels de la Comunitat Valenciana. El nostre grup ha fet estudis en 
plantacions de caqui amb reg a manta i per degoteig per a la interpretació 
de les anàlisis foliars en plantacions de caqui roig brillant. S’han obtingut 
els valors de les concentracions de nutrients associats a les parcel·les més 
productives, que poden servir de referència per a la interpretació dels 
continguts nutritius del caqui en les nostres condicions de cultiu i que 

s’indiquen en la taula 7.14 (Climent, 2002).
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Taula 7.14.  Valors estàndard per a la interpretació de les anàlisis foliars en caqui roig 
brillant en fulles de brots amb fruits (mostreig al juliol).

Nutrient Contingut

Reg a manta1 Reg per goteig

Nitrògen (%) 1,75-2,00 1,75-2,20
Fòsfor (%) 0,08-0,11 0,10-0,14
Potassi (%) 1,20-1,50 1,20-2,40
Calci (%) 0,85-1,50 1,00-3,00
Magnesi (%) 0.25-0,40 0,25-0,70
Sofre (%)  – 0,15-0,30
Ferro (ppm) 75-100 30-100
Coure (ppm) 2,5-4,0 2-5
Manganés (ppm) 30-150 60-150
Zinc (ppm) 10-35 20-50
Bor (ppm)  – 20-70
Clor (%) – <0,80
Sodi (%) – <0,10

1. Climent i col. (2002)

Protocol per al mostreig foliar en el caqui
En les condicions del cultiu del caqui a la Comunitat Valenciana proposem 

el protocol següent per al mostreig foliar:

– Fer el mostreig de fulles al mes de juliol.
– En cada parcel·la o sector homogeni, seleccionar un nombre d’arbres 
representatius (15-25) distribuïts de manera aleatòria en tota la parcel·la i 

evitar els situats en els marges de la parcel·la.
– En cada un dels arbres seleccionats, agafar 2-4 fulles de la brotació de 
primavera, de les més jóvens que estiguen completament desenrotllades. 
Mostrejar les quatre orientacions de la copa, en la part exterior i a una 
altura d’1-2 metres, seleccionant rametes amb fruits en la part inferior 
sense lesions i que representen l’estat mitjà de la parcel·la. El nombre de 

fulles a mostrejar serà de 50-100 per parcel·la, segons la superfície d’esta.
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– Guardar les fulles preferentment en bosses de paper o de plàstic 
airejades. Conservar-les en un frigorífic fins al moment d’enviar-les al 

laboratori, que s’ha de fer el més ràpidament possible.

– Identificació adequada de cada mostra.
– Interpretació dels resultats utilitzant valors estàndard adequats per a 

l’època en què s’haja fet el mostreig (taula 7.14).

7.8.3. Anàlisi del sòl

Encara que el caqui s’adapta relativament bé a una gamma àmplia de sòls, els 
més adequats són els de textura francoargilosa, profunds, amb bon drenatge, 
alts nivells de matèria orgànica i elevats continguts de nutrients assimilables. 
Així mateix, cal destacar la seua elevada sensibilitat a la salinitat, particularment 
a clorurs. L’anàlisi del sòl és un mètode de diagnòstic complementari de 
l’anàlisi foliar. La seua finalitat principal consistix a aportar informació sobre la 
capacitat potencial del sòl per a subministrar els nutrients a les plantes a partir 
de les distintes fraccions: assimilable (constituïda pels ions de la solució del 
sòl i els cations de canvi retinguts en el complex argil·lohúmic), i la fracció de 

reserva (en la matèria orgànica i altres compostos).

A més, l’anàlisi del sòl permet conéixer l’estat del sòl abans d’efectuar la 
plantació del cultiu en relació amb les propietats rellevants d’este (pH, nivell 
de matèria orgànica, continguts de calcària total i activa, disponibilitat de 
fòsfor, potassi i magnesi, així com també la salinitat. Els resultats analítics 
seran útils per a aplicar possibles mesures correctores en l’adobament de 
fons o de preplantació. L’aprofitament de les potencialitats de l’anàlisi del 

sòl té diverses exigències bàsiques pel que fa a diferents aspectes:

Època del mostreig

L’època més adequada per a fer el mostreig del sòl depén del sistema de 
reg. Així, en parcel·les amb reg a manta és convenient fer el mostreig abans 
de l’adobament de primavera. En canvi, en les parcel·les amb reg per 
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degoteig es pot fer en qualsevol època, però preferentment abans de l’inici 

de l’aplicació del pla de fertirrigació anual.

Mostres representatives

Abans d’iniciar el mostreig convé delimitar els sectors homogenis en relació 
amb el tipus de sòl, aspectes del cultiu, sistema de reg, maneig del sòl, etc., 
a fi de prendre mostres separades de cada un de tals sectors homogenis. I en 
cada un d’estos, es prendran submostres de sòl en un nombre adequat de 

punts, normalment entre 10 i 15, segons la superfície de la parcel·la o sector.

Punt de mostreig i profunditat

Els punts de mostreig han de seleccionar-se de manera aleatòria i procurant 
que siguen equidistants. En les plantacions amb reg a manta, les mostres 
s’han de prendre en els carrers, en les proximitats de les copes dels arbres. 
I en les plantacions amb reg per degoteig, les mostres s’han de prendre en 
els bulbs humits, en els punts intermedis entre el degotador i la vora del 

bulb humit, a una profunditat de 0-30 cm.

Maneig i transport de les mostres

Les submostres de cada parcel·la o sector homogeni es col·locaran en un 
recipient adequat que en permeta una bona mescla, i posteriorment es 
prendrà una porció al voltant d’1 kg de sòl homogeneïtzat i esmicolat per 

a l’enviament al laboratori d’anàlisis.

Interpretació dels resultats

Una vegada obtinguts els resultats analítics en el laboratori, se n’ha de fer la 
interpretació per mitjà de valors estàndard adequats (Junta d’Extremadura, 
1992) o prenent com a referència els valors obtinguts en els sòls de la 
màxima productivitat de caqui, mostrats en la taula 7.15.
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Taula 7.15. Valors mitjans i rang de variació de les característiques fisicoquímiques 
del sòl en les parcel·les més productives de caqui a la Ribera del Xúquer (València).

Paràmetre Valor mitjà Rang de variació
Matèria orgànica (%) 2,1 1,5-2,4
Nitrogen orgànic (%) 0,113 0,076-0,126
Relació carboni/nitrogen 10,6 8,8-11,4
pH (solució aquosa 1:2,5) 8,4 8,2-8,5
Carbonats (% calcària) 23 5-32
Calcària activa 7 1-11
Fòsfor assimilable (Olsen)1 42 20-84
Calci assimilable (meq/100 g sòl)2 28,8 21-32
Magnesi assimilable (meq/100 g sòl)2 4,40 3-5
Potassi assimilable (meq/100 g sòl)2 1,06 0,76-1,60
Sodi assimilable (meq/100 g sòl)2 0,40 0,14-0,60
Ferro assimilable (ppm)3 8,8 4-16
Coure assimilable (ppm)3 3,6 1-7
Manganés assimilable (ppm)3 5,5 3-11
Zinc assimilable (ppm)3 1,9 1-6
Conductivitat elèctrica extracte de saturació (dS/m) 0,8 0,50-1,50
Clorurs extracte de saturació (meq/l) 1,60 0,90-2,80

1. Fòsfor soluble en bicarbonat sòdic (mètode d’Olsen).
2. Cations extrets amb acetat amònic.
3. Micronutrients extrets amb DTPA (mètode de Lindsay i Norvell).

7.9. BIBLIOGRAFIA

Agustí, M., Juan, M., Martínez-Fuentes, A., Mesejo, C., Almela, V., Cal-
cium nitrate delays climacteric of persimmon fruits, Ann. Appl. Biol., 
144:65-69, 2004.

Albiach, R., Climent, C., Canet, R., Pomares, F., Soil fertility and nutritional 
stata of persimmon ‘Roig Brillant’ plantations in the Ribera Alta (Valèn-
cia, Spain), Commun. Soil. Sci. Plan, 43:2767-2776, 2012.

Clark, C.J., Smith, G.S., Leaf analysis of persimmon, Growing Today, fe-
bruary:15-17, 1986.



177

Clark, C.J., Smith, G.S., Seasonal changes in the mineral nutrient content 
of persimmon leaves, Sci. Hort., 42:85-97, 1990.

Climent, C., Estudi de fertilitat i estat nutritiu de les plantacions de caqui 
“Roig Brillant” a la comarca de la Ribera Alta (València), Universitat de 
Lleida, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, 2002.

Ferrer, P., Bases para el abonado en el cultivo del caqui, Agrícola Vergel, 
333:472-474, 2009.

George, A.P., Nissen, R.J., Collins, R.J., Haydon, G.F., Seasonal leaf nutrient 
pattern and estandard leaf nutrient levels for non-astringent persim-
mon in subtropical Australia, J. Hortic. Sci., 70:807-816, 1995.

George, A., Nissen, B., Broadley, R., Persimmon nutrition. A practical gui-
de to improving fruit quality and production, Department of Primary 
Industries Queenland, Brisbane, 2005.

George, A.P., Nissen, R.J., Broadley, R.H., Collins, R.J., Improving the nu-
tritional management of non-astringent persimmon in subtropical Aus-
tralia. Proceedings 2nd International Symposium on Persimmon, Acta 
Hort., 601:131-138, 2003.

Junta de Extremadura, 1992, Interpretación del análisis de suelo, foliar y agua 
de riego. Consejo de abonado (normas básicas), Mundi-Prensa, Madrid.

Kaplankiran, M., Demirkeser, T.H., Toplu, C., Leaf nutrient content of 
some persimmon varieties under subtropical conditions. Proceedings 
V International Symposium on Temperate Zone Fruits, Acta Hort., 
441:295-298, 1997.

Natali, S., Bignani, C., Speciale caqui. Relazione presentata al Convinc SOI 
“Aggiornamento nella coltura del caqui”, Faenza, 21 aprile 1988, 1988.

Ragazzini, D., El kaki, Mundi-Prensa, Madrid, 1985.



Rehalia, A.S., Sandhu, R.D., Standardization of foliar sampling technique 
for macronutrients in persimmon (Diospyros kaki) cv. Hachiya. Proc-
cedings VII International Symposium on Temperate Zone Fruits, Acta 
Hort., 696:265-268, 2005.Proccedings VII International Symposium 
on Temperate Zone Fruits. Acta Hort. 696:265-268.



Manuel Agustí, Carmina Reig, Carlos Mesejo 
i Amparo Martínez-Fuentes
Institut Agroforestal Mediterrani, Universitat Politècnica de València

TÈCNIQUES PER A MILLORAR
LA QUALITAT DEL FRUIT8





181

TÈCNIQUES PER A MILLORAR LA QUALITAT DEL FRUIT

8.1. INTRODUCCIÓ

La qualitat es definix com el conjunt de propietats inherents a un producte 
que permet jutjar si és millor o pitjor que un altre de la seua mateixa 
classe. No obstant això, amb un punt de vista comercial, la qualitat pot 
definir-se també com el conjunt de característiques d’un producte atés 

que li permeten complir amb algun tipus de normes establides.

A pesar d’això, el concepte de qualitat varia amb el tipus de producte i 
significa coses distintes per a societats diferents. Això és particularment 
cert en els fruits, ja que la seua apreciació envolta tots els sentits i és, 
finalment, subjectiva. No obstant això, hi ha algunes característiques, 
tant internes com externes, acceptades amb caràcter general i que 
poden considerar-se objectivament determinants de la seua qualitat. Les 
primeres es referixen, sobretot, al sabor; les segones estan relacionades 
amb el color, la forma i, en general, aspectes estètics. Les propietats 
medicinals dels fruits també s’han mostrat de primera importància a l’hora 
de definir la seua qualitat. Finalment, la majoria de les característiques 
que caracteritzen el producte estan regulades per llei i s’han de complir 

quan el fruit apareix en el mercat.

En el cas del caqui, com en altres fruits, la major part de la producció 
es consumix en fresc, i en estos casos la seua qualitat intrínseca és de 
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gran importància ja que es consumix individualment. D’altra banda, 
és necessari complir una sèrie d’estàndards a causa dels processos tan 
complexos que actualment impliquen el transport i la distribució. 
Finalment, els països desenrotllats, amb alt poder adquisitiu, com és el cas 

dels europeus, demanen fruits d’alta qualitat.

La qualitat d’un fruit es pot millorar per mitjà d’una selecció postcollita, 
però els elevats costos d’esta només ho fan possible en els casos de fruits 
molt demanats i per a mercats molt sofisticats. Per tant, es fa necessari 
vigilar aquells factors precollita capaços no sols d’optimitzar el procés de 

comercialització sinó d’augmentar la rendibilitat de l’agricultor.

Sota este punt de vista, la qualitat del fruit està determinada per factors exògens 
i endògens de l’arbre. Els primers estan relacionats amb les característiques 
mediambientals i les tècniques de cultiu, els segons són factors genètics i 
fisiològics. Els factors ambientals i genètics no poden ser alterats en condicions 
de cultiu. Els aspectes fisiològics sí que poden ser-ho però només en la mesura 
que siguen coneguts i entenguem els seus mecanismes d’acció. Les tècniques 
de cultiu són els únics factors que depenen de la mà de l’home i poden ser 

modificats d’acord amb les necessitats.

En este capítol s’estudien algunes tècniques de cultiu capaces de millorar 

la grandària final del fruit i alterar l’evolució natural de la seua maduració.

8.2. ESTÍMUL DEL DESENROTLLAMENT DEL FRUIT. GRANDÀRIA FINAL

El caqui pot veure incrementada la grandària final del fruit augmentant 
la capacitat d’absorció o la disponibilitat de carbohidrats durant el seu 
període de creixement. La primera cosa s’aconseguix amb l’aplicació 

d’auxines de síntesi, la segona, per mitjà del ratllament de branques.

En fructicultura és freqüent utilitzar l’èter etilhexil de l’àcid 
2,4-diclorofenoxipropiònic (2,4-DP) i l’àcid 3,5,6-triclor-2-piridiloxiacètic 
(3,5,6-TPA), en la seua formulació àcid lliure, per a augmentar la grandària 
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dels fruits. Així, s’han trobat resultats satisfactoris en cítrics (El-Otmani i 
col., 2000), bresquillera, cirerer, prunera (Agustí i col., 1997), albercoquer 
(Agustí i col·l., 1994), nispro japonés (Agustí i col·l., 2003a) i altres espècies 
fructícoles (Schiaparelli i col·l., 1995). Però també és freqüent el ratllament 
de branques amb el mateix objectiu en els cítrics (Agustí i col·l., 2003b), 
arbres fruiters de pinyol (Agustí i col·l., 1997), nispro japonés (Agustí i 
col·l., 2005), pomera (Greene, 1937), etc. La utilització d’esta tècnica va 

ser revisada en profunditat per Goren i col·l. (2003).

L’acció d’estes dos tècniques sobre el desenrotllament del fruit presenta 
mecanismes distints que conduïxen, no obstant això, al mateix fi. Així, 
les auxines incrementen la capacitat d’absorció del fruit (El-Otmani i 
col·l., 1993; Aznar i col·l., 1995), mentres que el ratllament de branques 
augmenta la disponibilitat de carbohidrats (Greene, 1937; Wallerstein i col., 
1974), a través de l’estímul de l’activitat fotosintètica (Rivas i col·l., 2007). El 
desenrotllament del fruit depén d’ambdós efectes, produïts al mateix temps 

o per separat, que quan es veuen estimulats promouen el creixement.

En el caqui, l’aplicació de 3,5,6-TPA (10 mg/L) o el ratllament de branques 
aconseguixen increments de l’orde de 2,5 mm en el diàmetre mitjà dels 
fruits, passant de fruits de 73 mm de diàmetre en arbres sense tractar a fruits 
de 75,5 – 76,0 mm en arbres ratllats o tractats amb 3,5,6-TPA, sense que hi 
haja diferències significatives entre ambdós tractaments. En ambdós casos, la 
resposta depén críticament de l’època de tractament, i és durant la fase lineal 
de creixement del fruit (mitjan-finals de juliol, quan el fruit té entre el 50 i el 
70 % de la grandària final) la més adequada (fig. 8.1). Amb el creixement del 

fruit es perd l’eficàcia dels tractaments i al setembre resulten ineficaços.

Un aspecte de màxima importància derivat d’estos tractaments és el seu 
efecte sobre la data de recol·lecció. Així, l’augment de la grandària final del 
fruit descrit és, en realitat, conseqüència de l’acceleració del creixement, és 
a dir, el fruit creix més de pressa per acció de l’auxina o del ratllament de 
branques i completa abans el seu desenrotllament i, per tant, inicia abans el 
climateri. La conseqüència directa és que es recol·lecta abans. Esta resposta 
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es relaciona amb el moment de l’aplicació, de manera que els tractaments 
efectuats a finals de juliol i al principi de setembre són els més eficaços. 
Així, els resultats d’Agustí i col. (2004b) mostren que la relació a/b de les 
coordenades Hunter en el moment de la recol·lecció (25 de setembre) en 
els seus experiments era –0,01 i –0,04, respectivament, enfront de –0,17 
dels fruits dels arbres sense tractar (fig. 8.2). Esta millora de la relació a/b 
va ser conseqüència del major valor de la coordenada a) aconseguit amb 
el seu tractament, i que tot i que encara negatiu (verd) estava molt pròxim 
al canvi de color, ja que el color groc del fruit (coordenada b) no va ser 

significativament modificat per este.

Figura 8.1. Efecte de l’aplicació de 3,5,6-TPA (10 mg/L) (A) i del ratllat de branques 
(B) sobre el diàmetre del fruit del caqui roig brillant. Influència de la data d’execució. 
Data de mesurament: 4 d’octubre. Les barres verticals indiquen l’ÉS. Lletres diferents 
indiquen significació estadística (P≤0.05) (Agustí i col.; 2004b; Juan, 2009).
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Figura 8.2. Influència de l’època d’aplicació del 3,5,6-TPA, 10 mg/L, sobre l’evolució 
de la coloració del caqui roig brillant. Les lletres a i b són coordenades Hunter. Les 
barres verticals indiquen l’error estàndard. La línia vertical serveix per a comparar la 
coloració mitjana dels fruits en el moment de la primera recol·lecció (Agustí i col., 
2004b).

Figura 8.3. Rayado de una rama (flecha) de caqui ‘Rojo Brillante’ recién efectuado.
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El ratllament de branques (fig. 8.3) també anticipa la maduració del 
fruit i la resposta és, així mateix, dependent de l’època d’execució. Els 
resultats de Juan i col. (2009) indiquen que quan s’efectua a finals de 
juny, aproximadament quan el fruit té entre el 50 i el 70% de la dimensió 
final, va resultar més eficaç (fig. 8.4). Així, en el moment de la recol·lecció, 
quan la relació a/b havia aconseguit el valor 0,09 en els controls, en els 
fruits dels arbres ratllats el 29 de juny aconseguia el valor 0,19, mentres 
que en els procedents d’arbres ratllats a mitjan i finals de juliol era de 0,12 
i 0,14, respectivament. També en este cas els canvis en la relació a/b són 
conseqüència de les variacions de la coordenada a) de Hunter.

Experiments fets pels autors esmentats per a establir la comparació d’ambdós 
tècniques indiquen que l’aplicació de 10 mg/L de 3,5,6-TPA millora la 
resposta aconseguida amb el ratllament de branques, particularment per 
als tractaments fets a finals de juliol, aproximadament dos mesos i mig 
abans de la maduració. Tant el color del fruit com el percentatge de fruits 

Figura 8.4. Efecte de la data de ratllat de branques sobre la coloració (relació a/b de 
les coordenades Hunter) dels fruits collits en la primera recol·lecció (4 d’octubre). Les 
barres verticals indiquen l’error estàndard (Juan i col., 2009).
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recol·lectats en la primera passada van ser significativament més elevats 
en els arbres tractats amb 3,5,6-TPA que en els ratllats (taules 8.1 i 8.2, 
fig. 8.5). Així, mentres dels arbres tractats es va collir el 59 % dels fruits 
en la primera recol·lecció, dels arbres ratllats se’n va recol·lectar el 16 %. 
Ambdós resultats, no obstant això, van diferir significativament dels arbres 

control, dels quals només es va recol·lectar el 6 % (taula 8.2).

Taula 8.1. Comparació de l’efecte de l’aplicació de 3,5,6-TPA (10 mg/L) i del 
ratllament de branques sobre la coloració del fruit del caqui roig brillant. Influència de 
la data de tractament. Data de mesurament: 30 de setembre. Valors expressats com la 
relació a/b de coordenades Hunter ± error estàndard.  

Data dels tractaments

29/6 26/7 3/9 18/9

Control -0,16±0,01 -0,16±0,01 -0,16±0,01 -0,16±0,01

Ratllament -0,05±0,02 -0,08±0,02 -0,09±0,02 -0,03±0,03

TPA,10 mg/L 0,17±0,02 0,20±0,04 -0,04±0,02 -0,01±0,03

Taula 8.2.  Efecte comparat de l’aplicació de 3,5,6-TPA (10 mg/L) i del ratllament 
de branques sobre el percentatge mitjà de fruits del caqui roig brillant collit per arbre 
± error estàndard en la primera recol·lecció (4 d’octubre). Influència de la data de 
tractament.

Data dels tractaments

29 juny 26 juliol 3 setembre 18 setembre 27 setembre

Control 6,2±3,4 6,2±3,4 6,2±3,4 6,2±3,4 6,2±3,4

Ratllament 30,0±4,9 16,4±5,1 9,4±4,3 12,3±6,8 2,8±1,8

TPA,10 mg/L 47,9±6,7 59,0±4,8 16,4±4,3 25,2±5,4 6,6±3,0
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Un aspecte rellevant dels resultats exposats el constituïx el fet que estes 
tècniques poden suplir-ne altres aparentment més eficaces per a anticipar 
la maduració del fruit i amb això la seua recol·lecció. Els compostos 
alliberadors d’etilé, com l’etefon, són més eficaços perquè promouen 
el climateri, però el comportament del fruit després del tractament és 
dificultós i pràcticament queda fora de control. Les tècniques exposades 
acceleren el creixement del fruit i amb això l’època de recol·lecció, però 

sense modificar el seu comportament postcollita.

Els tractaments exposats, tot i ser molt eficaços i de bon rendiment, no estan 
exempts de riscos. Així, un excés en la concentració o en el volum de caldo 
aplicat de 3,5,6-TPA pot donar lloc a una caiguda prematura de fruits i fulles. 
A més, ja que el fruit creix més de pressa i aconseguix abans la coloració, 
el seguiment de la presència de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) ha 
de ser més estricte i els tractaments s’han d’anticipar per a evitar-ne l’atac. 
En el cas del ratllament de branques, el perill deriva directament de la seua 

Figura 8.5. Efecte de l’aplicació de 10 mg/L de 3,5,6-TPA sobre la coloració del fruit 
del caqui en comparació amb un arbre sense tractar (esquerra). Data de la fotografia: 
30 de setembre.
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execució, de manera que cal evitar danyar el tronc. Quan açò passa el dany 
es manifesta per l’exsudació de goma i és irreparable en el mateix any. El 

ratllament ha d’afectar només la corfa de la branca.

8.3. CONTROL DE LA MADURACIÓ

En algunes àrees productores espanyoles es cultiva quasi exclusivament la 
varietat roig brillant per les seues excel·lents qualitats organolèptiques i de 
grandària (Llácer i Badenes, 2002). Els altres dos cultivars d’importància 
al nostre país, ‘Tomatero’ i ‘Triumph’ (‘Sharon’), el primer més precoç i 
el segon més tardà, tenen una grandària escassa i són menys requerits 
pel mercat. Açò comporta una reduïda diversificació en les varietats 
cultivades i, per tant, una saturació dels mercats en un curt període de 

comercialització.

El període de maduració comercial del roig brillant és relativament limitat, 
des del principi d’octubre a mitjan novembre. I ho és més encara si es 
tenen en compte dos aspectes clau: 1) la seua comercialització com 
un fruit d’aspecte consistent i dur, i amb un sabor diferent del que el 
consumidor està acostumat, i 2), que la majoria de la producció es destina 
a l’exportació. En estes condicions, l’interés per ampliar el període de 
recol·lecció és evident. Però el caqui és un fruit climatèric i madura 
ràpidament, açò és, pot fer-se malbé amb celeritat, la qual cosa implica 
que l’elecció del moment de la recol·lecció és molt important si es vol dur 

a terme este tipus de comercialització.

En el camp, el moment de la recol·lecció el determina, quasi exclusivament, 
el color del fruit. En els criteris de certificació del CRDO “Kaki Ribera del 
Xúquer”, es fixa el moment de la recol·lecció quan el fruit haja aconseguit 
el valor 4 de la taula de color, sense permetre que es produïsca una 
sobremaduració en l’arbre. Açò es traduïx en el fet que els fruits han de 
ser recol·lectats amb una coloració de groc ataronjat suficient, si es vol 
forçar la maduració sense problemes. A més del canvi en el color, durant 
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la maduració es produïxen variacions en l’aroma i en el sabor dels fruits. 
El primer s’incrementa per la producció de compostos orgànics volàtils. 
El segon és conseqüència del descens de l’acidesa de la polpa, simultani 
a l’augment de la concentració dels sòlids solubles totals, conseqüència 

de la hidròlisi de sacarosa en fructosa i glucosa (Mowat i George, 1996).

En el caqui madur, la concentració de sucres arriba al 20 % del contingut 
en àcids orgànics, entre els quals destaca l’àcid ascòrbic o vitamina C, que 
està, principalment, en la pell (Climent i Llácer, 2001). Finalment, en el 
teixit parenquimàtic del mesocarp els fruits de cultivars astringents, com 
és el cas del roig brillant, alberguen cèl·lules especialitzades que contenen 
tanins en forma soluble (Mowat i George, 1996). Estos compostos 
conferixen una forta astringència als fruits, que desapareix gradualment 
(Ragazzini, 1985). Però quan el fruit es recol·lecta abans del climateri, dur 
i amb una tonalitat taronja, com es fa amb el roig brillant, el procés encara 
no s’ha iniciat i obliga a sotmetre’l a tractaments que l’eliminen després 

de la recol·lecció (vegeu capítol 12).

En resum, el moment comercialment adequat per a dur a terme la 
recol·lecció del caqui no és fàcil d’establir i moltes vegades no és coincident 
amb la demanda del mercat, de manera que es fa necessari disposar 
de tècniques capaces d’anticipar o retardar el climateri per a satisfer 
la demanda immediata, en el primer cas, o per evitar la saturació del 
mercat, en el segon. En este capítol es presenten tècniques de cultiu, açò 

és, anteriors a la recol·lecció, capaces d’anticipar o retardar la maduració.

8.3.1. Anticipació de la maduració

Estímul del climateri

El conjunt de canvis externs, de sabor i de textura que un fruit experimenta 
quan completa el seu creixement rep el nom de maduració. Durant esta 
fase té lloc la coloració del pericarpi, la reducció del contingut en midó, 
un augment de la concentració de sucres, un descens de la concentració 
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d’àcids, la pèrdua de fermesa, i altres canvis físics i químics. Superada esta 
fase, el fruit perd turgència, augmenta la sensibilitat a les condicions del 

medi, perd el control metabòlic i inicia la senescència.

Este procés és variable amb els fruits, de manera que mentres uns modifiquen 
profundament les característiques del  pericarpi (poms, drupes i baies, 
per exemple), altres alteren l’endocarpi o les llavors (núcules, fol·licles, 
alguns llegums, etc.). Però en relació amb el procés de maduració, els 
fruits s’agrupen en dos grups segons el seu comportament fisiològic. Uns 
acumulen midó durant el creixement i en la maduració l’hidrolitzen fins 
a monosacàrids. Com este, altres processos lligats a la maduració exigixen 
energia, per la qual cosa la maduració està acompanyada d’un augment 
de la taxa respiratòria. Uns altres acumulen directament monosacàrids 
durant el creixement i, per tant, durant la maduració a penes modifiquen 
la taxa respiratòria. Els primers reben el nom de fruits climatèrics, com és 

el cas del caqui, els del segon grup són fruits no climatèrics.

El reblaniment dels teixits i la seua evolució també diferencia els fruits 
climatèrics dels no climatèrics. Els constituents més importants de les 
parets cel·lulars són cel·lulosa, hemicel·lulosa, proteïnes i substàncies 
pèctiques. El reblaniment progressiu dels fruits durant la maduració és 
conseqüència de la solubilització gradual d’estes pectines, la qual cosa 
reduïx la cohesió del teixit. Els coneixements actuals revelen que l’activitat 
dels enzims responsables d’este reblaniment i la producció de CO2 
només es produïx quan el fruit produïx etilé i este aconseguix superar un 
valor llindar, variable amb l’espècie i/o la varietat. Per tant, la substància 
responsable de la maduració en este tipus de fruits és l’etilé, classificat per 

això com a hormona vegetal.

Però la característica més notable d’este tipus de fruits és el procés 
autocatalític de l’etilé, és a dir, la seua capacitat d’activar la síntesi del seu 
precursor (àcid 1-aminiclopropà-1-carboxílic, ACC) i l’oxidació d’este, 
que dóna lloc, per tant, a un procés retroalimentat. I esta característica 
es pot aprofitar per a accelerar el procés de maduració d’este tipus de 



192

fruits, és a dir, una vegada s’ha iniciat el procés, l’aplicació exògena d’etilé 

aconseguix accelerar el procés i el fruit madura abans.

Per a accelerar este procés solen utilitzar-se dos tècniques, l’aplicació 
directa del gas etilé, la qual cosa exigix de cambres especialment 
dissenyades i només pot fer-se després de la recol·lecció, o l’aplicació 
de substàncies capaces de ser absorbides i metabolitzades per la planta, 
alliberant etilé. L’etefon (àcid 2-cloroetilfosfònic) s’empra en precollita 
amb este fi i la seua acció ha sigut convincentment demostrada (Mir i col., 

1999; Wang i Dilley, 2001).

En la pomera, l’aplicació d’etefon avança unes quantes setmanes 
la coloració del fruit i en promou el reblaniment (McBride i Faragher, 
1978), i una resposta semblant s’ha trobat en la perera (Nicotra i col·l., 
1976), la bresquillera (Martin i col·l., 1969; Sims i col·l., 1974), la prunera 
(Chundawast i col·l., 1977; Cassibba i col·l., 1979; Lee and Lee, 1980; 
Parmar i Bhutani, 1988), la papaia (Shanmugavelu i col·l, 1976), la vinya 
(Jenseu i col, 1976), la figuera (Crane i col, 1970; Puech i col·l, 1976) i, 

Figura 8.6. Evolució del color dels fruits de caqui roig brillant, tractats amb etefon abans 
del canvi de color. Efecte de la concentració. Tractaments realitzats a principis de setembre, 
tres setmanes i mitja abans del canvi de color. Les lletres a i b són coordenades Hunter. Les 
barres verticals indiquen l’error estàndard (Juan i col., 2002).
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també, en el caqui (Testoni i Sozzi, 1979; Ragazzini, 1985; Juan i col·l, 

2002). Un resum d’estos treballs es presenta a continuació.

En el caqui, l’aplicació d’etefon promou el climateri. La resposta a este 
fitoregulador depén de la concentració que s’aplique i de l’època. Així, 
una setmana després del tractament (al principi de setembre, quan els 
fruits han iniciat el canvi de color) els fruits tractats a una concentració 
de 15 mg/L o superior mostren ja una millora significativa de la coloració 
i dotze dies després la separació entre tractaments és proporcional a 
la concentració aplicada (fig. 8.6). En este moment, mentres el control 
presenta una relació a/b de –0.28, és a dir, en la zona del color verd, 
els fruits tractats amb 15 mg/L, 20 mg/L o 25 mg/L ja han canviat de 
color, amb valors de a/b de -0.10, 0.00 i +0.04, respectivament. Com a 
conseqüència d’això, en el moment de la primera recol·lecció (al voltant 
del 20 de setembre) només els fruits tractats amb 15 mg/L, 20 mg/L i 25 
mg/L d’etefon van poder ser recol·lectats. En el moment de la recol·lecció 
persistia la influència de la concentració sobre la resposta obtinguda 
indicant una saturació d’esta per a 15 mg/L de substància activa aplicada 

(fig. 8.7).

Figura 8.7. Influència de la concentració d’etefon aplicada sobre la coloració del 
caqui roig brillant en el moment de la primera recol·lecció. Tractaments efectuats a 
principis de setembre. Les lletres a i b són coordenades Hunter. Les barres verticals 
indiquen l’error estàndard.
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Figura 8.8. Influència de la data d’aplicació d’etefon (15 mg/L) sobre la coloració de 
l’epidermis dels fruits de caqui roig brillant en el moment de la primera recol·lecció. 
Les lletres a i b són coordenades Hunter. Les barres verticals indiquen l’error estàndard.

Figura 8.9. Estado idóneo de coloración del fruto para la aplicación de tratamientos 
para anticipar o retrasar el climaterio del caqui.
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Per tant, l’aplicació de 15 mg/L d’etefon (o concentracions superiors) avança 
l’entrada en color del fruit. Però la resposta també depén de l’època de 
tractament. La millor es presenta una vegada que el fruit ha completat el  
creixement, cosa que, en les condicions de clima de la costa mediterrània 
espanyola, té lloc, aproximadament, al principi de setembre (fig. 8.8), 
tres setmanes i mitja abans del canvi de color (fig 8.9). Els experiments 
realitzats indiquen que en el moment de la primera recol·lecció (finals de 
setembre), en els arbres tractats els fruits aconseguixen una coloració que 
permet collir-ne prop del 25 %, quan dels arbres sense tractar no se’n pot 
recol·lectar encara cap (taula 8.3). Aplicacions en dates anteriors (a finals 
de juliol) no tenen una repercussió tan immediata en la coloració del fruit 
(fig. 8.8), i encara que provoquen una anticipació de l’inici del climateri 
respecte dels fruits sense tractar, el seu efecte en l’avanç de la recol·lecció 
és escàs. No obstant això, els tractaments en dates posteriors (mitjan de 
setembre) permeten una anticipació notable de la recol·lecció que, en 
la segona data d’esta, diferix significativament dels arbres sense tractar o 

tractats al juliol (taula 8.3).

Taula 8.3. Influència de la data d’aplicació d’etefon (15 mg/L) sobre el percentatge de 
fruits de caqui roig brillant collits en les diferents dates de recol·lecció. Valors expressats 
sobre el total de fruits produïts per arbre ± error estàndard.

Data de
tractament

Dates de recol·lecció

20 setembre 2 octubre 11 octubre 18 octubre

Control 0 0 79.0 ± 5.1 21.0 ± 4.1

25 juliol 0 3.9 ± 0.2 86.1 ± 1.5 10.0 ± 2.3

7 setembre 22.9 ± 5.2 47.0 ± 8.2 30.1 ± 6.1 0

13 setembre 0 53.1 ± 2.5 46.9 ± 3.0 0

19 setembre 0 45.8 ± 9.5 54.2 ± 2.5 0
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Esta anticipació del climateri queda demostrada quan s’analitza la producció 
d’etilé dels fruits tractats (fig. 8.10). Vint dies després del tractament, la 
producció d’etilé dels fruits tractats amb 20 mg/L i 25 mg/L d’etefon presenten 
produccions d’etilé significativament majors que els tractats amb 5 mg/L, 10 
mg/L i 15 mg/L i estos, al seu torn, significativament majors que els fruits no 
tractats. En general, estos valors es van ordenar de la mateixa manera que ho 

va fer la coloració del fruit (fig. 8.6).

Característiques del fruit tractat i comportament postcollita

L’aplicació d’etefon no afecta el diàmetre final del fruit, però sí que té 
repercussió sobre l’evolució del pes del fruit una vegada recol·lectat. Així, 
durant la frigoconservació (2-3º C; 90-95 % HR), el pes mitjà dels fruits 
dels arbres tractats disminuïx més ràpidament que el dels fruits dels arbres 
sense tractar. Esta reducció, als 25 dies d’emmagatzematge, s’estima 

Figura 8.10. Influència de la concentració d’etefon sobre la producció d’etilé del 
caqui roig brillant. Tractaments realitzats a principis de setembre, tres setmanes i mitja 
abans del canvi de color. Anàlisis realitzades vint dies després del tractament. Les 
barres indiquen l’error estàndard.
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pròxima al 25 % del seu pes inicial, quan en els fruits sense tractar a penes 

arriba al 10 %.

El contingut en sòlids solubles totals seguix una pauta semblant en ambdós 
tipus de fruits, sense tractar i tractats, amb una disminució de l’orde del 20 
% per a ambdós durant els quinze primers dies d’emmagatzematge i una 

estabilització posterior.

La resistència del fruit al punxament és significativament inferior en els 
fruits tractats al llarg de tot el període de frigoconservació, tant en la zona 
equatorial com en la zona estilar. La seua evolució, no obstant això, a penes 
patix canvis en la zona equatorial, i roman pràcticament constant durant, 
almenys, 20 dies d’emmagatzematge. En la zona estilar, no obstant això, 
la fermesa disminuïx amb el temps i les diferències entre els fruits tractats i 
no tractats tendixen a augmentar i a ser màximes al final del procés, quan 
els fruits tractats presenten uns valors inferiors als dels fruits control, amb 

diferències pròximes al 15 % (taula 8.4).

Taula 8.4. Efecte de l’aplicació d’etefon (15 mg/L) sobre les característiques dels 
fruits de caqui roig brillant frigoconservats en cambra (2-3 ºC; 90-95 % HR). Data de 
tractament: 24 de juliol. Data de recol·lecció: 27 setembre.

Tractament
Fermesa (N)

Zona equatorial Zona estilar

27 setembre 17 octubre 27 setembre 17 octubre
Control 18.4 ± 0.2 18.2 ± 0.4 16.4 ± 0.2 14.2 ± 0.3
Etefon 17.1 ± 0.3 17.0 ± 0.2 15.3 ± 0.3 12.3 ± 0.3
Signif. P≤0.05 P≤0.05 P≤0.05 P≤0.05

Cal destacar que els valors de fermesa del fruit indiquen un reblaniment 
d’este amb l’augment de la concentració aplicada, tant en l’equador com 
en la zona estilar, i tant en l’arbre com durant l’emmagatzematge, la qual 
cosa implica una reducció de la vida mitjana del fruit tractat després de 

la recol·lecció.
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8.3.2. Retard de la maduració

Aplicació d’àcid gibberèl·lic

En el caqui, com en altres espècies fructícoles, l’àcid gibberèl·lic (GA3) 
retarda la senescència dels teixits, per la qual cosa en aplicar-lo sobre el fruit 
retarda la seua entrada en color, bé es tracte de fruits climatèrics com no 
climatèrics. Ben-Arie i col. (1986) van estudiar l’efecte de la concentració 
i l’època d’aplicació sobre la maduració del cultivar ‘Triumph’ i el seu 

comportament postcollita.

L’aplicació de GA3, vint-i-cinc dies abans del canvi de color (fig. 8.9) 
retarda significativament la coloració del fruit del caqui. Una setmana 
després del tractament, la diferència amb els fruits sense tractar és visible, 
i esta persistix fins a la recol·lecció (fig. 8.11). Si el tractament es retarda, 
la resposta es reduïx, però no l’efecte final, de manera que aplicacions 

Figura 8.11. Influencia de la concentración de GA3 sobre la evolución del color de 
los frutos del caqui ‘Triumph’. Fecha de los tratamientos: 3 de octubre. Las barras 
verticales indican el error estándar. La flecha indica el momento del cambio de color 
en los frutos de los árboles sin tratar (Agustí y col., 2004a).
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set o vint dies més tard presenten efectes semblants en el moment de la 

recol·lecció (fig. 8.12).

Este efecte aconseguit amb el GA3 sobre la coloració del fruit depén 
de la concentració aplicada. Concentracions creixents entre 0 i 30 
mg/L presenten una resposta, al seu torn, creixent (fig. 8.11), però 
concentracions superiors ja no aconseguixen millorar la resposta (Agustí 
i col., 2004a). En el moment de la maduració, la dependència de la 
concentració resulta evident i els fruits són encara més verds quan major 
és la concentració de GA3 aplicada. Este retard en la coloració té la seua 
correspondència amb un retard en la producció d’etilé (Agustí i col., 
2004a). Dos setmanes després del tractament, la producció d’etilé dels 
fruits tractats amb àcid gibberèl·lic és significativament menor que la 
dels fruits sense tractar, que mostren un retard en l’arribada al climateri 

i, en conseqüència, en la maduració.

Figura 8.12. Influència de la data d’aplicació de Ca(NO3)2, a una concentració 
del 2%, sobre l’evolució del color dels fruits de caqui ‘Triumph’. Les lletres a i b són 
coordenades Hunter. Les barres verticals indiquen l’error estàndard. La fletxa indica el 
moment del canvi de color dels fruits sense tractar (Agustí i col., 2004a).
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Els fruits tractats amb GA3 no diferixen en el diàmetre ni en la concentració 
de sòlids solubles totals, però oferixen més resistència al punxament que 
els fruits sense tractar, tant en la zona equatorial com en la zona estilar, 
la qual cosa indica un comportament postcollita marcadament millor 
(Agustí i col., 2004a). Encara que els resultats presentats són satisfactoris 
sota el punt de vista econòmic, l’acció de l’àcid gibberèl·lic sobre la 
senescència de les fulles i el seu efecte sobre la brotació i la floració de 
la primavera següent no han sigut convenientment estudiats. La busca 
de tractaments alternatius, per tant, va quedar plenament justificada en 

el seu moment.

Aplicació de nitrat càlcic

L’aplicació de nitrat càlcic [Ca(NO3)2] retarda, també, l’entrada en color 
del fruit. El resultat, igual que en el cas del GA3, depén del moment de 
l’aplicació i de la seua concentració. En caqui ‘Triumph’, quan s’aplica 
a finals de setembre, 25 dies abans 
del canvi de color del fruit (fig. 8.9), 
retarda l’entrada en color una setmana, 
aproximadament (Agustí i col., 2004a). 
Quan s’aplica a mitjan octubre, la 
resposta perd eficàcia, però és millor que 
si es retarda fins a finals del mes. Així, 
una setmana després del tractament la 
relació a/b dels fruits tractats a finals de 
setembre és de l’orde del 15 % inferior a 
la dels fruits no tractats, però als 18 dies 
la diferència arriba quasi al 20 %, i a 
finals d’octubre arriba a ser del 80 % (fig. 
8.12 i fig. 8.13). No obstant això, amb el 
temps les diferències entre tractaments 
es reduïxen i a finals d’octubre ja no 

s’aprecien.

Figura 8.13. Aspecte dels fruits 
de caqui sense tractar (A) i tractats 
amb nitrat càlcic (2%) (B) en el 
moment de la recolecció dels 
primers. Data de tractament: 13 
d’octubre. Data de la fotografíi: 14 
de novembre.
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Tampoc en este cas el diàmetre del fruit ni la concentració de sòlids 
solubles totals mostren diferències significatives amb els fruits sense 
tractar, però sí la seua fermesa que en el moment de la recol·lecció millora 
significativament per acció del Ca(NO3)2, tant en la zona equatorial com 
en l’estilar i amb independència de la data d’aplicació. Diferències del 7 
i el 10 % s’aconseguixen en ambdós zones del fruit, respectivament, per 

efecte del tractament (Agustí i col., 2004a).

Els fruits han desenrotllat mecanismes per a mantindre una concentració 
baixa de Ca en els seus teixits, com ara un transport restrictiu o la seua 
dilució per efecte del creixement. Això és necessari per a una ràpida 
expansió cel·lular i l’augment de la permeabilitat de les membranes 
cel·lulars (Mix i Marschner, 1976). D’esta manera, el fruit aconseguix una 
alta taxa de creixement, però augmenta el risc que el contingut en Ca 
caiga per davall del nivell requerit per a mantindre la integritat de les 
membranes (Marschner, 1986), i done lloc a alguns desordes fisiològics 
relacionats amb la deficiència de Ca, com és el cas del blossom end rot 
o el bitter pit de les pomes. En el caqui, la polpa perd molta consistència 
abans del canvi de color, i reduïx la seua resistència a la manipulació 
i la seua vida postcollita. Els resultats exposats demostren l’eficàcia de 
l’aplicació de Ca(NO3)2 abans del canvi de color sobre el retard en el 
decaïment del fruit, i no són diferents dels aconseguits en altres fruits 
climatèrics, com ara la tomaca (Wills i col·l., 1997), i no climatèrics, com 

les mandarines (Jackson i coL·l., 1992).

La comparació d’ambdós tractaments, GA3 i Ca(NO3)2 no revela 
diferències significatives entre ells en l’entrada en color del fruit. Els 
treballs d’Agustí i col. (2004a) indiquen que en el moment en què es va 
decidir la recol·lecció dels arbres control (14 de novembre), els seus fruits 
presentaven una relació a/b de 0,61 respecte al 0,53 dels fruits tractats amb 
GA3 i 0,54 dels tractats amb Ca(NO3)2 (fig. 8.14). Més encara, ambdós 
substàncies van retardar l’inici del climateri, mesurat com la producció 
d’etilé (fig. 8.15) i el reblaniment dels teixits del fruit (fig. 8.16) amb una 
intensitat semblant. Després de la recol·lecció, la resistència dels fruits va 
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Figura 8.14. Efecte de l’àcid giberélico (10 mg/L), el nitrat cálcio (20 g/L) i la seua mescla 
sobre l’evolució del color del fruit del caqui ‘Triumph’. Data dels tractaments: 10 d’octubre. 
Les barres verticals indiquen SET (gl=19) (Agustí i col., 2004a).

Figura 8.15. Influència de l’aplicació de 10 mg/L d’àcid giberélico (AG) i nitrat càlcic 
(2%) (NC) sobre la producció d’etilé del caqui ‘Triumph’. Tractaments realitzats el 
13 d’octubre. Anàlisis realitzades el dia 29 de novembre. Les barres indiquen l’error 
estàndard. Adaptat d’Agustí i col. (2004a).
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romandre significativament més elevada en els tractats, almenys durant 25 
dies, sense que entre estos es detectaren diferències significatives (Agustí i 
coL·l., 2004a). La mescla d’ambdós substàncies no millora la resposta en 
comparació amb els tractaments individuals. Ni la coloració del fruit (fig. 
8.14) ni les característiques del fruit madur, contingut en sòlids solubles 
totals i fermesa, són significativament modificades, i, en conseqüència, 

tampoc es modifica la data de recol·lecció (Agustí i coL·l., 2004a).

Figura 8.16. Influència de l’aplicació d’àcid giberélico (10 mg/L) (AG) i nitrat càlcic 
(2%) (NC) sobre l’evolució de les característiques del fruit madur del caqui ‘Triumph’. 
Data dels tractaments: 13 d’octubre. Data de la recol·lecció: 14 de novembre. Les 
barres verticals indiquen l’error estàndard (Agustí i col., 2004a).
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PLAGUES DE FITÒFAGS ASSOCIATS AL CULTIU DEL CAQUI

El caquier no havia presentat fins a la data massa problemes causats 
per plagues de fitòfags. No obstant això, durant els últims anys s’han 
detectat problemes importants amb alguns fitòfags que han assolit la 
categoria de plaga, entre els quals destaquen les cotxinilles cotonoses 
o cotonets (Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, Pseudoccocus 
viburni i/o Delottococcus aberiae) i la barreneta (Cryptoblabes gnidiella). 
Els cotonets provoquen la maduració prematura i caiguda dels fruits, 
així com la proliferació d’altres plagues com la barreneta. En el caqui 
podem trobar també altres plagues com la mosca de la fruita (Ceratitis 
capitata), que requerix una atenció especial per al control durant el 
període de susceptibilitat del fruit. A pesar que la solta de mascles estèrils 
i la col·locació de trampes quimioesterilitzants o de captura massiva han 
aconseguit reduir la població de mosca de la fruita a nivells inferiors als 
de fa uns anys, de vegades és necessari realitzar tractaments enceball a 
base de proteïnes hidrolitzades. De forma anecdòtica poden detectar-se 
algunes cotxinilles com Saissetia oleae i Parthenolecanium corni o larves 
d’alguns coleòpters que provoquen danys en la fusta. En este capítol 
s’arreplega la informació necessària per a identificar les principals plagues 

que ataquen el caqui i per a millorar-ne la gestió integrada.
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9.1 COTONETS / COTXINILLES COTONOSES

En les parcel·les de caquier de la Comunitat Valenciana s’han identificat 
quatre espècies de cotxinilles cotonoses: Planococcus citri Risso, 
Pseudococcus longispinus Targioni-Tozzetti, Pseudococcus viburni Signoret 
i Delottococcus aberiae (De Lotto) (Hemiptera: Pseudococcidae) (Romero-
Colomer i col., 2010, García-Martínez i col., 2015). Totes estes espècies 
formen masses cotonoses en els fruits (fig. 9.1), pel que és relativament 
difícil diferenciar-les entre si. Observant-les amb més detall, les femelles 
adultes de P. longispinus s’identifiquen per presentar dos filaments caudals 
(1-1,2 x longitud del cos) més llargs que P. viburni (0,25-0,75 x longitud del 
cos). Els filaments caudals de D. aberiae són més curts que els de P. viburni, 
però més llargs que els de P. citri (filaments caudals igual que els laterals). A 
més, la línia dorsal característica de les femelles de P. citri i P. longispinus està 

absent en el cas de P. viburni i D. aberiae (Beltrà i Soto, 2012).

Figura 9.1. Massa algodonosa característica de cotonet o cochinilla algodonosa en el 
calze d’un fruit de caqui.
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Les cotxinilles cotonoses que ataquen el caqui són polífagues i s’han citat en 
més de 150 plantes allotjadores (Beltrà i Soto, 2012). En les nostres zones 
era habitual trobar problemes de P. citri en caquis pròxims a parcel·les de 
cítrics, ja que és una plaga important en este cultiu (Alonso-Muñoz i col·l., 
2004). No obstant això, en la campanya 2014, en camps on no s’ha aplicat 
cap mètode de control, s’han obtingut percentatges de rebuig considerables 
(García-Martínez i col·l., 2015). A diferència d’altres plagues que apareixen 
de forma anecdòtica o estan catalogades com a secundàries, el cotonet 

pareix incrementar el dany econòmic any rere any.

Les cotxinilles cotonoses s’alimenten de la saba de la planta i segreguen 
una gran quantitat de melassa amb un alt contingut en sucre. Sobre esta 
capa de melassa es desenrotllen fongs sapròfits, que formen un feltre 
negre característic conegut col·loquialment com ‘negreta’. Els fruits tacats 
per negreta perden qualitat comercial i, quan es formen colònies davall 
els sèpals, poden madurar prematurament (Alonso-Muñoz i col·l., 2004; 

García-Martínez i col·l., 2015).

El creixement dels mascles i femelles de les cotxinilles cotonoses és 
pràcticament idèntic durant els dos primers estadis nimfals. Les nimfes de 
primer estadi tenen una gran mobilitat i són les que migren, principalment 
per les branques i fulles, fins a arribar a noves flors i fruits. Al final del segon 
estadi nimfal, la nimfa mascle s’enfosquix lleugerament en comparació 
amb la femella. El mascle passa per una segona, tercera i quarta muda a 
partir de la qual emergix el mascle que és alat i d’una coloració terrosa 
rogenca. La nimfa de tercer estadi femella ja és semblant a la femella 
adulta, però més xicoteta. La femella adulta és de forma ovalada, posseïx 
una segmentació ben definida en el dors i està coberta per una secreció 
cèria (fig. 9.2). Els mascles busquen de forma activa les femelles madures 
per a fecundar-les. Després de la fecundació, la femella forma una massa 
cotonosa en la qual fa la posta (ovisac). L’emergència de les nimfes es 
localitza en zones resguardades, principalment davall dels sèpals (figs. 9.1 
i 9.2) i en les zones de contacte entre fruits o entre fulles i fruits. Totes 

estes cotxinilles cotonoses engendren diverses generacions a l’any.
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Figura 9.3. Cryptolaemus montrouzieri, coccinèlid depredador de cotonets.

Figura 9.2. Nimfa aïllada de cotonet o cohinilla algodonosa situada davall dels sèpals 
d’un fruit de caqui. 
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Les cotxinilles cotonoses solen aparéixer amb major freqüència en 
plantacions adultes poc ventilades, per la qual cosa es recomana realitzar 
una poda adequada per a millorar-ne el control (capítol 5). En algunes 
situacions pot ser interessant col·locar materials apegalosos al voltant dels 
troncs per a evitar el pas de les formigues, ja que estos insectes afavorixen 
la proliferació de les cotxinilles cotonoses (Tena i col·l., 2013a). En el cas 
d’atacs intensos poden realitzar-se soltes del coccinèl·lid depredador 
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) (fig. 9.3) 
o els parasitoides Anagyrus pseudococci (Girault) i Leptomastix dactylopii 
Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) (Romero-Colomer i col·l., 2010). Si 
les mesures culturals i biològiques descrites anteriorment no aconseguixen 
reduir les poblacions de cotonets, els productes fitosanitaris autoritzats 
que poden emprar-se en caquier són azadiractina i polisulfur de calci, este 
últim únicament en aplicacions d’hivern. En les últimes campanyes s’han 
autoritzat de forma excepcional i temporal espirotetramat i metilclorpirifós 

(MAGRAMA, 2015).

9.2. Mosca de la fruita (Ceratitis capitata)

La mosca de la fruita, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 
Tephritidae), ha de controlar-se en l’època en què el fruit està madur 
(Alonso-Muñoz i col·l., 2004; Romero-Colomer i col·l., 2010). Les 
femelles adultes ponen (fig. 9.4) davall la corfa dels fruits, en l’interior 
dels quals transcorre l’estat larvari. L’ou de C. capitata és de color 
blanquinós i té forma ovoide, la dimensió mitjana és de 0,2 mm d’ample 
i 1 mm de llarg (fig. 9.5). En eclosionar l’ou, la larva s’alimenta del fruit i 
una vegada desenrotllada, ix del fruit per a transformar-se en pupa en el 
sòl. La larva és de color blanc o groguenc i àpoda. Efectua dos mudes fins 
que es desenrotlla completament. La longitud mitjana de la fase larvària 
L3 és de 7-9 mm (White i Elson-Harris 1992) (fig. 9.5). La pupa té forma 
el·lipsoïdal, amb la superfície llisa. El seu color vira del blanquinós al 
marró fosc a mesura que augmenta l’edat de la pupa. La seua longitud 
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mitjana és de 4-4,3 mm de longitud i 2-2,4 mm d’ample (Thomas i 
col·l., 2001; Chueca, 2007) (fig. 9.5). L’adult mostra en el tòrax bandes 
de colors groc, blanc i negre. En la zona dorsal del tòrax té pèls. Les 
ales són transparents, amb taques fumades i bandes groguenques. En 
l’abdomen presenta bandes transversals de color gris i terrós. Tenen els 
ulls iridescents. La longitud de l’adult és d’entre 4 i 5 mm. Com en la 
resta de dípters, els adults de C. capitata només presenten dimorfisme 
sexual en l’estat adult. Els mascles, com a caràcter de dimorfisme sexual, 
posseïxen unes quetes supraorbitals negres amb forma d’espàtula en la 
part distal. La femella posseïx un prominent oviscapte retràctil de forma 
triangular que utilitza per a perforar els fruits i pondre (Mau i Kessing, 

1992) (fig. 9.4).

Este dípter tefrítid té un impacte econòmic important sobre diferents 
cultius ja que presenta un cicle de vida amb una capacitat reproductiva 
explosiva, és capaç d’infestar un gran nombre d’hostes, té una gran habi-

Figura 9.4. Hembra de Ceratitis capitata realitzant la posada d’ous sobre un fruit de 
caqui.
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litat de dispersió a llargues distàncies de forma natural d’adult, o de forma 
indirecta mogut dins de l’hoste vegetal infestat (en forma larvària) (Klassen 

i Curtis, 2005).

Els mascles adults s’agrupen en la superfície de les fulles i fruits formant 
el que comunament es coneix amb la paraula anglesa ‘lek’ on emeten 
feromones sexuals. Les femelles són atretes als ‘leks’ i després d’un procés 

de festeig per part del mascle trien una parella per a la còpula. 

El desenrotllament de l’ou, larva i pupa cessa a temperatures menors 
de 10°C. Les femelles només fan la posta a temperatures superiors als 
16°C. En condicions de temperatura favorables (24-26°C) la duració de 
la fase d’ou, larva i pupa dura 1,5-3, 6-10, i 6-13 dies, respectivament. 
Aproximadament el 50% dels adults moren durant els dos primers mesos 
de vida. Alguns adults poden viure fins i tot els sis mesos, o inclús més amb 
condicions favorables d’aliment, aigua i temperatures baixes (Christenson 

i Foote, 1960; Thomas i col·l., 2001; Duyck i Quilici, 2002).

A Espanya, C. capitata es troba distribuïda per tota la costa est i sud 
del país, zona dominada per una àmplia varietat de fruiters cítrics en 
coexistència amb altres fruiters (cítrics, caquiers, albercoquers, pruneres, 
figueres, ginjolers, bresquilleres, nisprers) (Martínez-Ferrer i col., 2010). 

Figura 9.5. Estats de desenrotllament de Ceratitis capitata. A) Ou B) Larva sobre 
substrat de pupación emprat per a la cria massiva de la mosca C) Pupes en segó fi de 
blat procedent de la cria massiva.
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L’estratègia de vida de C. capitata inclou canviar d’espècie hoste al llarg 
de l’any ja que la larva es desenrotlla només en l’interior de fruits madurs. 
En les regions del mediterrani espanyol s’han observat de cinc a huit 
generacions anuals basant-se en el seguiment del vol dels adults capturats 
en trampes. Esta població presenta entre un i dos pics màxims de població 
(només a l’estiu, o a l’estiu i tardor) en funció de la presència o absència 

d’hostes alternatius (Martínez-Ferrer i col., 2007). 

Els danys ocasionats per C. capitata en el caquier afecten directament el 
fruit. Les picades de les femelles per a la posta dels ous causen un xicotet 
orifici en la superfície del fruit (quasi imperceptible en el caqui) que 
desencadena en una reacció necròtica al seu voltant, el que fa que perda 
completament el valor comercial (fig. 9.6). D’altra banda, els forats de 
posta fets per les femelles (fig. 9.6) servixen d’entrada a microorganismes 
en l’interior del fruit que, juntament amb la descomposició de la polpa 
provocada per l’activitat alimentària de la larva, donen lloc a putrefaccions 

Figura 9.6. Símptoma de les picades de posada de la femella de Ceratitis capitata en 
un fruit de caqui.
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que afavorixen els processos d’oxidació (fig. 9.7) i la maduració i caiguda 

prematura del fruit. 

Les característiques biològiques de C. capitata descrites anteriorment 
dificulten la gestió de la plaga. Fins fa relativament poc de temps, el 
control de C. capitata s’ha basat en les aplicacions enceball per via aèria i 
terrestre de plaguicides organofosforats (Malation) (Chueca i col., 2007). 
Amb este tipus de tractaments, les reinfestacions dels cultius per la plaga 
es repetien contínuament i amb elles les aplicacions d’insecticides sense 
que s’arribara a controlar la plaga satisfactòriament, ja que cada brot es 
tractava de forma aïllada. A més, el desenrotllament de resistències a 
Malation en poblacions naturals del dípter va provocar la disminució de 
la l’eficàcia i un augment en el nombre de tractaments necessaris per 

Figura 9.7. Dany produït per la descomposició de la polpa provocada per l’activitat 
alimentosa de les larves de Ceratitis capitata.
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a controlar a la plaga (Ortego i col·l., 2005; Magaña i col., 2007). Per 
tot això, actualment el control de C. capitata s’aborda des d’un punt de 
vista integrat. La gestió integrada de plagues (GIP) consistix bàsicament 
en l’aplicació racional d’una combinació de mesures biològiques, 
biotecnològiques, químiques, culturals i de selecció del material vegetal, 
de manera que la utilització de productes fitosanitaris es limite al mínim 

necessari (Tena i col., 2011).

La importància de la mosca de la fruita com a plaga en els principals 
cultius de la Comunitat Valenciana comporta que es mantinga un sistema 
de control oficial de les seues poblacions per part de l’administració 
pública. La Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua va iniciar en 2003 el Pla Integral d’Actuació contra la mosca de 
la fruita basat fonamentalment en l’ús del control autocida o tècnica de 
l’insecte estèril (TIE). A més, el pla inclou el seguiment de poblacions, 
els tractaments terrestres localitzats amb fitosanitaris, el parany massiu, el 
parany en finques d’agricultura ecològica, el parany quimioesterilitzant i 
el control biològic (Primo-Millo i col·l., 2003; Urbaneja i col., 2012). Els 
efectes d’este pla de GIP aplicat principalment en cítrics s’han observat 

també en altres cultius contigus com el caquier. 

El control autocida o TIE consistix en la solta periòdica en el camp d’un 
gran nombre de mascles de C. capitata esterilitzats perquè copulen amb 
les femelles de la població salvatge i d’esta manera estes ponguen ous 
inviables, cosa que provoca un descens de la població en les següents 
generacions (Knipling 1955). El programa TIE de la Comunitat Valenciana 
s’aplica sobre unes 152.500 hectàrees i té la capacitat de produir al voltant 
de 540 milions de pupes de mascles estèrils setmanals (Argilés i Tejedo, 

2007; GVA, 2012).

Encara que l’acció dels enemics naturals és insuficient per a controlar per 
complet els danys produïts per C. capitata, es considera que realitzen un 
paper important en la disminució de les poblacions presents en el camp 

(Urbaneja i col·l., 2012).
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Fins a la data, els diversos intents d’importar parasitoides exòtics 
[Diachasmimorpha tryoni (Cameron), Diachasmimorpha longicaudata 
(Ashmed) i Fopius arisanus (Sonan) (Hymenoptera: Braconidae)] a Espanya 
han tingut distints resultats però en cap cas han aconseguit mantindre la 
plaga per davall del seu llindar econòmic de dany. Entre els parasitoides 
autòctons els més abundants són els pteromàlids: Pachycrepoideus 
vindemmiae (Rondani) i Spalangia cameroni Perkins, ambdós parasitoides 

de pupes (Beitia i col., 2003; 2007). 

Com a depredadors polífags autòctons de larves i pupes de mosca de 
la fruita s’han citat formigues, caràbids, estafilínids i aranyes (Urbaneja 
i col·l., 2006). A la Comunitat Valenciana s’ha demostrat l’activitat 
depredadora de l’aranya Pardosa cribata Simon (Araneae: Lycosidae) 
sobre les pupes de C. capitata així com del caràbid Pseudophonus rufipes 
(De Geer) (Coleoptera: Carabidae) sobre els adults acabats d’emergir del 

pupari (Monzó i col., 2010; 2011). 

Els microorganismes entomopatògens com ara les espècies de fongs 
Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokïn, Beauveria bassiana (Bals.-
criv.) Vuill., Paecilomyces fumosoroseus (Wize) A.H.S. Br. & G. Sm. i el 
bacteri Bacillus thuringiensis Berliner presenten activitat entomopatògena 
sobre larves, pupes i/o adults de C. capitata (Quesada-Moraga i col·l., 
2006, Vidal-Quist i col., 2010). A Espanya, formulats de B. bassiana estan 

registrats i autoritzats per al seu ús contra C. capitata (MAGRAMA, 2015).

El parany per al seguiment de les poblacions servix per a detectar la presència 
de la mosca, per a obtindre informació dels nivells de les poblacions en el camp, 
i per a crear barreres entre àrees infestades i àrees lliures de la plaga (Martínez-
Ferrer i col·l., 2007). Els paranys Nadel preparats amb la paraferomona sexual 
Trimedlure, que atrau principalment els mascles, s’empren actualment per al 
seguiment de poblacions de C. capitata amb una densitat superior a 1 parany 
cada 200 ha (GVA, 2012). El parany massiu s’empra per a reduir les poblacions 
de C. capitata per mitjà de la captura d’adults. En la Comunitat Valenciana 
s’empren paranys Tephri preparats amb un atraient alimentari (compost de: 
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acetat amònic, trimetilamina i putrescina) que atrau principalment femelles 
i, en menor grau, mascles. Estos paranys es distribuïxen amb una densitat de 
40-50 paranys/ha en les àrees de cultiu de caqui, raïm de taula i varietats 
primerenques i extraprimerenques de cítrics (Navarro-Llopis i col·l., 2008; 
GVA, 2012). El parany massiu denominat ‘d’atracció i mort’ s’empra en les 
parcel·les de cultiu ecològic. Són trampes d’usar i tirar que instal·len amb una 
densitat de 200 paranys/ha i fan una atracció selectiva de la mosca per mitjà 

de la utilització de feromones específiques (GVA, 2012).

El mètode de quimioesterilització consistix a reduir les poblacions de C. 
capitata per contacte amb la substància quimioesterilitzant lufenuron. Els 
adults de C. capitata són atrets a les trampes per mitjà d’atraients sexuals 
i/o alimentaris (Navarro-Llopis i col·l., 2004). Es recomana col·locar de 

20-24 paranys/ha (GVA, 2012).

Els mètodes culturals practicats tradicionalment a la Comunitat Valenciana 
consistixen en l’eliminació dels fruits danyats o caiguts a terra i en 
l’eliminació d’arbres aïllats (figueres, nisprers, ginjolers, etc.) contigus a les 
parcel·les comercials que actuen com a reservori de la plaga. Esta pràctica 
evita que les femelles troben un hoste alternatiu on pondre els ous i 

disminuïx la població de mosques (Chueca, 2007; Tena i col·l., 2011).

Actualment, les aplicacions foliars de productes fitosanitaris per al control 
de C. capitata no són el sistema més recomanable ni desitjable dins 
d’un programa de GIP. Únicament han d’emprar-se quan els danys no 
puguen evitar-se per mitjà d’altres mètodes alternatius com els descrits 

anteriorment (trampes, TIE, etc.). 

Hi ha una gran varietat de compostos registrats a Espanya per al control 
químic de C. capitata per mitjà de tractaments terrestres localitzats. De 
tots ells, en caquier poden emprar-se azadiractin, lambda cihalotrin 
(màxim una aplicació per campanya), etofenprox (màxim dos aplicacions 
per campanya) per mitjà de tractaments d’apedaçament amb enceball 
de proteïnes hidrolitzades i lufenuron per usar-los dins de trampes 

quimioesterilitzants (MAGRAMA, 2015).
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9.3. ALTRES COTXINILLES

9.3.1. Saissetia oleae

La caparreta negra, Saissetia oleae Olivier (Hemiptera: Coccidae), és una 
plaga que afecta nombrosos cultius llenyosos d’importància econòmica. 
Les nimfes de la caparreta negra són de color ataronjat terrós (fig. 9.8) i 
es poden diferenciar de la resta de còccids perquè després de la primera 
muda apareixen les quilles característiques en forma de H. Les femelles 
adultes sense ous presenten un color cendrós clar al principi, que 
posteriorment s’enfosquix. Les femelles adultes amb ous tenen un cos 
ovalat (2-5 mm de llarg, 1-4 mm d’ample) i marcadament bombat (1-2,5 
mm d’alt) amb tres quilles en forma de H i de color negre brillant (fig. 

9.8). (Tena, 2007).

La caparreta negra és una espècie ovípara i partenogenètica, és a dir, les 
femelles no fecundades ponen ous de què únicament ixen femelles. La 
caparreta negra passa per tres estadis nimfals abans d’aconseguir l’estat 
d’adult. Les femelles poden albergar entre 500 i 2500 ous en l’espai entre 

Figura 9.8. Femelles adultes i nimfes de la caparreta negra Saissetia oleae. 
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l’escut i la planta (Tena i col·l., 2007). En el caquier la caparreta negra presenta 
una o dos generacions a l’any i la principal eixida de nimfes de l’escut de les 
femelles es produïx a principis d’estiu. A diferència del que ocorre en cítrics 
i olivera, en el caquier les poblacions de la caparreta queden desprotegides 

durant l’hivern per la caiguda de la fulla (Alonso-Muñoz i col·l., 2004). 

Els danys produïts per la caparreta negra es deuen a la secreció de melassa 
i a la consegüent formació de negreta en la superfície dels fruits (fig. 9.9). 
Generalment no es recomana realitzar tractaments fitosanitaris contra S. 
oleae en el caquier ja que hi ha una gran quantitat d’enemics naturals 
capaços de controlar les seues poblacions. Els principals enemics naturals 
són els parasitoides del gènere Metaphycus (Hymenoptera: Encyrtidae) 
i l’himenòpter depredador d’ous Scutellista caeruela Fonscolombe 
(Hymenoptera: Pteromalidae) (Tena i col·l., 2008). En general, són 
recomanables les podes d’aireig per a millorar el control de les cotxinilles. 

Figura 9.9. Rama i fruits de caqui coberts de fredolic a causa de la presència de 
caparreta negra.
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En cas de ser necessari i fer tractaments fitosanitaris, poden emprar-se els 
mateixos productes indicats anteriorment per al control de les cotxinilles 

cotonoses (MAGRAMA, 2015).

9.3.2. Parthenolecanium corni

La caparreta marró Parthenolecanium corni (Bouche) (Hemiptera: 
Coccidae) és una cotxinilla semblant a la caparreta negra, però més gran i 
generalment no sol produir danys. S’ha trobat de forma puntual en algunes 

plantacions de caquier a Carlet i l’Alcúdia (Romero-Colomer i col., 2010). 

Les nimfes de P. corni són molt paregudes a les de la caparreta negra i no 
poden diferenciar-se fàcilment fins al tercer estat. Les femelles adultes 
tenen el cos bombat globós però són més grans que la caparreta negra, 
marrons, i no tenen la forma característica de H en les quilles (fig. 9.10). 
Es localitzen habitualment en les branques i fulles però no passen al fruit 
(Alonso-Muñoz i col., 2004). Es desconeix quin és el cicle biològic de la 
caparreta marró en els caquis de la Comunitat Valenciana, però estudis 

Figura 9.10. Femella de Parthenolecanium corni sobre una branca de caqui.
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realitzats a Itàlia indiquen que té una generació a l’any i l’eixida de nimfes 

es produïx a febrer-març (Tremblay, 1988).

La caparreta marró també segrega melassa i, per tant, els danys que 
provoquen en el caqui són els mateixos que els descrits anteriorment per 
a altres cotxinilles. Els enemics naturals són els mateixos que els de la 
caparreta negra. Generalment, les poblacions es mantenen controlades 
i no cal fer tractaments fitosanitaris. En cas d’infestacions puntuals es 

recomana realitzar podes d’aireig per a millorar-ne el control (capítol 5).

9.3.3. Ceroplastes sinensis 

La cotxinilla blanca, Ceroplastes sinensis Del Guercio (Hemiptera: 
Coccidae), forma colònies que poden aparéixer esporàdicament en les 
plantacions del caquier, sobretot en parcel·les pròximes a cítrics encara 
que generalment sense ocasionar danys (Alonso-Muñoz i col·l., 2004; 
Romero-Colomer i col·l., 2010). Les nimfes produïxen cera filamentosa 
que queda adherida al cos en forma triangular i els dóna l’aspecte 
d’una estrela. A partir del segon i tercer estadi les nimfes presenten tres 
secrecions cèries laterals simples. Les femelles adultes de la cotxinilla 
blanca tenen un cos ovalat i marcadament bombat (3-7 mm de llarg) 
amb unes quantes plaques cèries i blanquinoses que recobrixen el cos 

Figura 9.11. Aspecte de la nimfa i la femella adulta de cotxinilla blana, Ceroplastes 
sinensis, en un brot de caqui.
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(fig. 9.11). Si s’alça l’escut de la femella es pot observar el cos rogenc i 

la posta d’ous (Llorens, 1984). 

A diferència dels còccids descrits anteriorment, les nimfes de la caparreta 
blanca emergixen al setembre i només tenen una generació a l’any. Les 
nimfes passen per tres estats abans d’arribar a adults (Tena i col·l., 2013b). 
Els danys provocats per C. sinensis en el caquier es deuen principalment a 
la secreció de melassa i posterior desenrotllament de negreta. El pteromàlid 
S. caeruela, les larves del qual s’alimenten d’ous, i l’encírtid Microterys 
nietneri Motschulsky (Hymenoptera: Encyrtidae) són enemics naturals 
habituals de la caparreta o cotxinilla blanca. Alguns depredadors polífags 
com ara coccinèl·lids i neuròpters poden alimentar-se de les nimfes. En 
general, C. sinensis no produïx danys d’importància en el caqui, per la qual 
cosa no solen realitzar-se tractaments fitosanitaris per al seu control. En els 
casos que puga ser necessari actuar per mitjà d’una aplicació insecticida, 
hauria de realitzar-se a la tardor quan totes les femelles reproductores han 
mort, els ous han eclosionat i la majoria de la població de C. sinensis està 

composta per nimfes de primer i segon estat (Tena i col·l., 2013b).

9.3.4. Coccus hesperidum

La cotxinilla blana, Coccus 
hesperidum L. (Hemiptera: 
Coccidae), forma colònies que 
poden aparéixer ocasionalment 
en el caquier però no solen 
causar danys d’importància 
(Alonso-Muñoz i col·l., 2004; 
Romero-Colomer i col·l. 2010). 
Les nimfes de la cotxinilla blana 
són aplanades, ovals i de color 
taronja groc clar (Llorens, 1984) 
(fig. 9.12). La femella adulta és 

Figura 9.12. Ninfas de la cotxinilla blana 
Coccus hesperidum.



228

de forma oval i lleugerament bombada pel centre, de 3-4 mm de llarg i 
2 mm d’ample. La seua coloració de fons és ataronjada i posseïx sobre 
el tegument zones més fosques. La cotxinilla blana desenrotlla diverses 
generacions anuals. Els seus individus tendixen a agregar-se i formar 
colònies, generalment en les branques, on coexistixen tots els estats de 
desenrotllament. Les nimfes de la cotxinilla blana passen per tres estats 
abans d’assolir la forma adulta. L’eclosió dels ous és molt ràpida, per la 
qual cosa és difícil trobar postes davall de les femelles adultes (Tena i col·l., 

2013b).

Els danys de la cotxinilla blana estan causats per la secreció de melassa 
i posterior desenrotllament de negreta. El parasitoide Metaphycus flavus 
(Hymenoptera: Encyrtidae) és el principal enemic natural de la cotxinilla 
blana. Altres parasitoides de la cotxinilla blana són: Metaphycus helvolus 
Compere, Microtery nietneri (Hymenoptera: Encyrtidae) i Coccophagus 
spp. (Hymenoptera: Aphelinidae), si bé estos últims poden actuar com a 
hiperparasitoides dels primers (Tena i col·l., 2013b). En general, els danys 
produïts per la cotxinilla blana en caquier són poc importants i no sol 
ser necessari realitzar tractaments fitosanitaris per a controlar-la (Alonso-

Muñoz i col·l., 2004; Romero-Colomer i col·l. 2010). 

9.4. COLEÒPTERS

9.4.1. Apate monachus 

El coleòpter xilòfag Apate monachus (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) està 
àmpliament distribuït a Amèrica, África, Pròxim Orient i Europa. Causa 
danys en nombrosos cultius llenyosos i plantes forestals. En les nostres 
condicions, este insecte té poca rellevància com a plaga del caquier, ja 
que només ocasiona danys de forma esporàdica. Les larves són blanques 
i amb taques rogenques, àpodes, d’uns 2 cm de longitud i hi destaquen 
unes fortes mandíbules de color fosc. Els adults són xicotets escarabats, de 
forma cilíndrica i d’1-2 cm de longitud (fig. 9.13), i sempre un poc majors 
les femelles que els mascles. La coloració és fosca, entre ocre i negre. 
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En les dos ales anteriors, els èlitres, destaquen uns punts ben marcats de 
color més clar (De Liñan, 1998). Els adults tenen un marcat dimorfisme 
sexual; les femelles presenten un dens grup de sedes llargues i erectes en 
el cap i unes crestes en els èlitres més xicotetes. Els mascles posseïxen dos 

protuberàncies amb forma de ganxo en les vores anteriors del pronot. 

Els detalls de la biologia d’A. monachus són poc coneguts, probablement 
per la poca importància econòmica d’esta plaga. Les larves s’alimenten 
fonamentalment de fusta morta o molt debilitada i no solen alimentar-se 
d’arbres en bon estat sanitari. L’adult pot viure al voltant de 40 dies i té 
una gran activitat nocturna. De dia romanen en galeries en l’interior de 
la fusta dels arbres infestats, on sol tindre lloc la còpula. Les femelles ixen 
de les galeries i ponen els ous en branques seques presents en la copa 
de l’arbre i en les restes de poda que queden en el sòl de la parcel·la. En 
les nostres condicions s’ha determinat l’existència d’una única generació 

anual d’este insecte (Beitia i col·l. 2004). 

Figura 9.13. Adult d’Apate monachus perforant un tronc de caqui. 
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El dany produït per este coleòpter en el caquier són les galeries perforades 
per l’insecte adult en les branques, i que, juntament amb l’acció del vent i 
el pes de la fruita, pot causar-ne la ruptura. La presència d’A. monachus en 
la parcel·la es determina per l’observació de les galeries en les branques 
de l’arbre, l’acumulació de serradura en la base de l’arbre i, de vegades, 
per l’emissió de goma en els arbres atacats (Alonso-Muñoz i col·l., 2004). 
En les nostres condicions, este insecte no sol produir danys d’importància 
en el caquier, ja que les seues poblacions no arriben a nivells que puguen 
comprometre la viabilitat del cultiu. En general no cal fer tractaments 
fitosanitaris i n’hi ha prou amb adoptar mesures de control cultural com 
són l’eliminació de branques afectades dels arbres i les restes de poda en 

la parcel·la.

9.5. LEPIDÒPTERS

9.5.1. Cryptoblabes gnidiella 

Coneguda com l’arna de la melassa, Cryptoblabes gnidiella Mill. 
(Lepidòptera: Pyralidae), és un lepidòpter l’adult del qual presenta unes 
ales anteriors estretes i de color gris fosc, amb dos bandes obliqües més 

Figura 9.14. Larva de lepidòpter Cryptoblabes gnidiella sobre caqui.
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fosques i vorejades de color clar. Les ales posteriors són de color clar. Té 
una envergadura alar que oscil·la entre els 12 i 14 mm. La larva passa per 
sis estadis, té un color rosat a l’inici del cicle que va tornant-se marró terrós 
a mesura que evoluciona (fig. 9.14). Presenta una línia dorsal terrosa i dos 
més dorsolaterals molt marcades. La longitud final oscil·la entre els 8 i 12 
mm (De Liñan, 1998). La crisàlide està formada per un capoll sedós de 
color terrós clar. Esta espècie de lepidòpter esta àmpliament distribuïda 
per la conca del Mediterrani i es troba sobre diverses plantes, destaca la 
seua presència en l’espècie espontània Daphne gnidium L. (matapoll). A 
més del caquier, també ha sigut citat en cotó, cítrics, vinya, magraner, i 
altres fruiters (Romero-Colomer i col·l. 2010). Els adults ponen en grup, 
i s’observa un comportament gregari en els primers estadis, que inclús 
pot donar lloc a xicotets nius sedosos. Té hàbits crepusculars i nocturns i 
hiverna en fase de larva en la corfa de les branques de l’arbre. Presenta 
tres cicles anuals, amb un primer vol dels adults a final de primavera i 
principi d’estiu. Les erugues de la generació estival preferixen alimentar-
se de fruits mentres que les procedents de la segona generació (hivern) 

ataquen fonamentalment la fulla (De Liñan, 1998).

Les erugues de C. gnidiella es refugien en el calze i en els caputxons 
florals que queden en la zona estilar del fruit. En estes parts del fruit és 
on produïxen un major dany en alimentar-se de l’epidermis i produir 
excoriacions irregulars d’una certa profunditat. Estos danys deprecien el 
fruit comercialment i induïxen un avanç de la maduració que sol anar 
associat a un major atac de la mosca de la fruita (Ceratitis capitata). Quan 
l’atac de C. gnidiella es produïx en fruits madurs, el dany no es manifesta 
amb les excoriacions descrites anteriorment, sinó que apareix a manera 

d’àrees de color ataronjat rogenc (Alonso i col·l., 2004).

Factors com un creixement anormalment lent del fruit o absència de 
vents durant les setmanes posteriors a la floració poden afavorir que 
els caputxons florals no es desprenguen completament i es donen, 
per tant, les circumstàncies idònies per a l’atac d’esta arna en el 
caquier. Altres factors com ara la presència de cotonet en fruits (Silva i 
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Mexia, 1999), marcs de plantació excessivament densos o copes molt 
frondoses afavorixen el desenrotllament d’esta plaga en la parcel·la. 
Encara que la presència de C. gnidiella està estesa per les principals 
zones de cultiu del caquier al nostre país, els seus danys rares vegades 

són d’importància.

La repercussió d’esta plaga en el cultiu del caquier és de poca importància 
quan s’evita la permanència dels caputxons florals en el fruit així com la 
presència de cotonet. L’aclarida manual per a corregir l’excés de fruits 
quallats i l’ús del turboatomitzador amb alt cabal d’aire per a realitzar 
les aplicacions a la primavera (per exemple, de nutrients via foliar o 
fungicides) són mesures culturals que ajuden a reduir la presència d’esta 
plaga. En cas de ser necessària una intervenció amb productes fitosanitaris 
pot emprar-se azadiractin i un formulat del bacteri entomopatògen 

Bacillus thuringiensis kurstaki (MAGRAMA, 2015). 

9.5.2. Streblote panda

L’adult de Streblote panda Hübner (Lepidòptera: Lasiocampidae) té una 
envergadura considerable, d’uns 8 cm. Les erugues d’este lepidòpter 
presenten com a característica més destacable dos parells de plomalls de 
pèls rogencs, brillants i llargs, i en estat desenrotllat poden mesurar entre 
8 i 10 cm. L’hivern el passa en estat de crisàlide, l’eruga s’embolica en 
un capoll sedós que sol localitzar-se en les branques altes dels arbres de 

caqui (Alonso-Muñoz i col·l., 2004).

Es considera una espècie polivoltina, que generalment presenta dos 
generacions a l’any, i que pot arribar-ne a quatre en funció de l’hoste 
i la localització. Esta espècie de lepidòpter es distribuïx per la franja 
sud-oriental de la península ibèrica i pel nord d’África, des del vessant 
atlàntic del Marroc fins a Egipte. En la península habita generalment en 
àrees de matollar, encara que s’han citat com a hoste nombroses plantes 
ornamentals, fruiters i cítrics (Calvo, 2004). Les erugues produïxen dany 
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directe sobre el caquier en alimentar-se de les fulles, de les quals deixen 
només la nervadura central. En general els seus atacs són esporàdics i de 
poca intensitat i rares vegades suposen un perjuí econòmic en el cultiu. 
En les nostres condicions no sol ser necessària cap actuació per al control 

d’este insecte en les plantacions de caquiers.

9.6. PLAGUES SECUNDÀRIES

9.6.1. Diaspídids

S’han descrit tres espècies de diaspídids en el cultiu del caqui a la 
Comunitat Valenciana: la cotxinilla de l’olivera Parlatoria oleae (Colvee), 
el poll blanc Aspidiotus nerii (Bouche), i el poll roig de Califòrnia Aonidiella 
aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) (Alonso-Muñoz i col·l., 2004; 
Romero-Colomer i col·l., 2010). Les poblacions del poll blanc poden ser 
ocasionalment elevades i afectar els fruits. Quan el poll blanc es fixa sobre 
els fruits produïx unes taques verdoses que destaquen sobre la resta durant 
la maduració. El poll roig de Califòrnia s’ha trobat en algunes parcel·les de 
caquier, però no pareix probable que haja de tindre la mateixa repercussió 

que en els cítrics (Romero-Colomer i col·l., 2010). 

9.6.2. Gonocerus acuteangulus

És un heteròpter citat com a plaga de caqui que produïx danys en els 
fruits, sobretot a la primavera. Les picadures realitzades en alimentar-se 
del fruit provoquen taques i depressions en l’epidermis que en provoquen 
el rebuig comercial. Este insecte sol refugiar-se en parcel·les abandonades, 
matollars o vorals (Alonso-Muñoz i col·l., 2004). En les nostres condicions, 
els danys produïts per Gonocerus acuteangulus (Goeze) (Hemiptera: 

Coreidae) en caquier poden catalogar-se d’anecdòtics.
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9.6.3. Paraleyrodes minei

És un hemípter de la família Aleyrodidae. Esta mosca blanca es caracteritza 
perquè fa nius amb llargs filaments en què s’allotgen els adults i ponen 
les femelles. Este fitòfag s’ha observat anecdòticament sobre cítrics des de 
1994, i recentment s’ha detectat la presència sobre fulles de caquier en 

alguns camps de la Comunitat (fig. 9.15).

9.6.4. Teuladins, estornells i altres aus

Els teuladins i els estornells poden causar danys en parcel·les de caquier 
després del canvi de color, quan els fruits poden ser un reclam. El dany 
produït per estos vertebrats no sol afectar més de l’1 o 2 % de la producció, 
encara que esta dada és molt variable, depén de l’abundància de les aus. 
Els fruits danyats queden totalment inservibles per a la comercialització. 

Figura 9.15. Adult i nimfes de mosca blanca Paraleyrodes minei sobre fulla de caqui.
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En algunes ocasions, les gemmes de l’inici de la brotació també poden 

veure’s afectades per l’acció de les aus en cerca d’aliment.

9.6.5. Caragols

Els caragols (Theba spp., Helix spp., etc.) poden alimentar-se de gemmes, 
fulles i fruits madurs de caqui. Estan considerats com a plaga secundària 
ja que només causen problemes en algunes parcel·les en què es manté la 
coberta vegetal en el sòl i les condicions d’humitat són propícies perquè 

proliferen, principalment a la primavera i tardor (fig. 9.16).

9.6.6. Altres

En altres països on es cultiva el caqui es consideren com a plaga també 
altres fitòfags que, encara que també estan presents a Espanya, no s’han 

Figura 9.16. Caragol sobre els sèpals d’un fruit de caqui.
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assenyalat com a tals. A Itàlia s’ha citat la sèsia, Synanthedon tipuliformis 
(Clerck) (Lepidoptera: Sesiidae), com l’insecte més danyós en el cultiu 
del caqui, que pot provocar el decaïment i inclús la mort de l’arbre en 
fer galeries per davall de la corfa. També Cossus cossus (L.) (Lepidoptera: 
Cossidae) se cita com a plaga en este país. Este lepidòpter també provoca 
galeries subcorticals que, si rodegen per complet el tronc, poden causar la 
mort de l’arbre (Ragazzini, 1985; Alonso i col·l., 2004). Algunes espècies 
de trips, com Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) o Scirtothrips dorsalis 
(Hood) (Thysanoptera: Thripidae), han sigut citades com a plaga en caqui 

a Nova Zelanda, Israel o el Japó (Ragazzini, 1985).
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MALALTIES FÚNGIQUES DE 
IMPORTÀNCIA EN CAMP I MAGATZEM

Actualment, les malalties causades per fongs són un dels principals 
problemes fitosanitaris del caqui al nostre país. L’augment exponencial de 
la superfície de cultiu i l’escassa diversitat varietal han propiciat l’aparició 
de noves patologies en este fruiter. D’altra banda, amb l’augment de 
la producció i l’accés a nous mercats d’exportació més llunyans, s’ha 
incrementat notablement la duració del període de conservació frigorífica. 
Esta pràctica ha tingut com a conseqüència un augment de la incidència 

de patologies fúngiques de postcollita.

10.1. MALALTIES FOLIARS

10.1.1. La taca foliar causada per Mycosphaerella nawae

Símptomes i danys

La taca foliar del caqui es va descriure per primera vegada al Japó, on està 
considerada una important patologia d’este cultiu (Ikata i Hitomi, 1929). 
Posteriorment es va detectar en el sud de la península de Corea, d’on 
procedixen la major part dels treballs publicats sobre la malaltia (Kang i 
col·l., 1993; Kwon i Park, 2004). Les zones de cultiu afectades al Japó i 
Corea del Sud es caracteritzen per hiverns relativament freds i estius càlids 
amb elevada pluviometria, superior en molts casos als 1.500 mm anuals. 
S’han descrit també símptomes de la malaltia a Nova Gal·les del Sud, 
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Austràlia, però la presència del patogen en este país no està confirmada 
oficialment (Ullio, 2003). A Espanya la taca foliar es va detectar per 
primera vegada en 2008 en la comarca de la Ribera Alta, València, i ha 
causat greus pèrdues durant diverses campanyes (Berbegal i col·l., 2010). 
L’aparició de la taca foliar del caqui al nostre país va suposar la primera 

cita de la malaltia en una regió de clima àrid.

Figura 10.1. Símptomes foliars causats per Mycosphaerella nawae en caqui roig 
brillant.

Figura 10.2. Lesions causades per Mycosphaerella nawae en una fulla de caqui 
‘Tonewase’.
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En les nostres condicions, els primers símptomes de la taca foliar solen 
aparéixer a final d’agost i principi de setembre, i és més precoç l’expressió 
de símptomes en les parcel·les sotmeses a una major pressió de la malaltia. 
Les lesions comencen com a àrees necròtiques de color marró clar, que 
van enfosquint-se en la zona perimetral. Les fulles afectades adquirixen un 
aspecte cloròtic groguenc (fig. 10.1). En algunes varietats com ‘Tonewase’ 
i ‘Triumph’, evolucionen a una coloració rogenca (fig. 10.2). La gravetat 
dels danys foliars augmenta progressivament, en alguns casos de forma 
explosiva en uns pocs dies. Les fulles patixen una abscissió prematura i 
els arbres es defolien anticipadament (fig. 10.3). En parcel·les fortament 
afectades és habitual veure arbres que han perdut tota la fulla inclús a 

principis d’octubre.

Encara que el patogen no infecta directament els fruits, estos patixen 
una maduració i abscissió anticipada induïda per les lesions de les fulles 
i la defoliació (fig. 10.3). La caiguda de fruits és molt més intensa en les 

Figura 10.3. Defoliació anticipada i caiguda de fruits en un arbre de caqui afectat 
per la taca foliar.
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parcel·les on els símptomes foliars apareixen amb major intensitat i de 
forma primerenca. Els danys econòmics de la malaltia estan determinats 
principalment per la caiguda anticipada dels fruits. Durant els primers 
anys de la malaltia era freqüent observar en les nostres zones de cultiu 
parcel·les de caquier on pràcticament tots els fruits havien caigut a terra 

a mitjan octubre.

Agent causal i epidemiologia

La taca foliar del caquier està causada pel fong Mycosphaerella nawae 
Hiura & Ikata. Esta espècie fúngica es reproduïx per mitjà d’espores sexuals 
(ascòspores), que es formen dins de cossos fructífers (pseudotecis). Les 
ascòspores són bicel·lulars, hialines i amb unes dimensions de 10-13×3-
4 μm (fig. 10.4). Els pseudotecis de M. nawae es formen en la fullaraca 
infectada que queda en el sòl després de la defoliació dels arbres. El 
procés de maduració de les ascòspores és lent i està influït pels règims 
de temperatura i humitat propis de cada any i cada regió. En estudis de 
laboratori s’ha demostrat que són necessàries temperatures superiors 
a 10ºC i almenys 1 mm d’aigua per a l’alliberament de les ascòspores 
(Vicent i col·l., 2011). En les condicions de Corea del Sud, les ascòspores 
s’alliberen des de principis de maig a mitjan agost, amb un màxim de 

Figura 10.4. Fotografia microscòpica d’ascospores de Mycosphaerella nawae (x 400).
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captures des de juny a mitjan juliol. Les temperatures superiors a 15ºC i 
la pluja són els principals factors associats a l’alliberament d’ascòspores en 
eixa regió (Kang i col·l., 1993; Kwon i col·l., 1995; Kwon i Park, 2004). En 
les nostres condicions de clima àrid, l’alliberament de les ascòspores es 
produïx des de final de març fins mitjan de juliol, encara que la major part 
es concentra en els mesos d’abril i maig. Açò suposa aproximadament un 
mes d’avanç respecte a Corea del Sud, principalment per les temperatures 

més altes pròpies de les nostres zones de cultiu (Vicent i col·l., 2012). 

Una vegada alliberades, les ascòspores es disseminen seguint els corrents 
d’aire i infecten les fulles del caquier si les condicions de temperatura 
i humitat són adequades. En les nostres zones de cultiu, les infeccions 
es produïxen principalment durant els mesos d’abril, maig i juny, amb 
temperatures al voltant de 15-25ºC. La gravetat de les infeccions és major 
en els anys amb primaveres plujoses, encara que les rosades prolongades 
poden afavorir també les infeccions. Si bé les infeccions es produïxen a 
la primavera, els símptomes de la taca foliar no són visibles fins a final 
d’agost o principi de setembre. Açò suposa un període d’incubació de 

més de quatre mesos (Kwon i Park, 2004; Vicent i col·l., 2012).

A Corea del Sud s’ha descrit també una reproducció de tipus asexual 
en forma d’espores unicel·lulars (conidis) assignades al gènere Ramularia 
(Kwon i col·l., 1998). Estes espores es produïxen en les lesions de les 
fulles de la copa de l’arbre o acabades de caure a terra i poden induir 
infeccions secundàries. No obstant això, estan considerades poc 
importants en comparació a les ascòspores (Kwon i Park, 2004). En les 
nostres condicions no s’ha observat este tipus de conidis i les infeccions 

estan causades principalment per les ascòspores (Vicent i col·l., 2012).

Control

Durant els primers anys de desenrotllament de la malaltia és molt important 
reduir l’inòcul en les parcel·les per mitjà de l’eliminació de la fullaraca del 
terra. Esta pràctica agronòmica ha de fer-se just en el moment en què els 
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arbres han completat la caiguda de la fulla. D’esta manera s’evita en la 
mesura que es puga l’arrossegament de fulles pel vent i la deposició en 
zones poc accessibles com ara séquies, ribassos o parcel·les contigües. Per 
a l’eliminació de la fullaraca poden emprar-se diferents tècniques, com 
la incorporació al sòl per mitjà de treball, la incineració controlada o el 
compostatge. Les aplicacions d’urea i d’altres compostos per a accelerar 
la descomposició de la fullaraca han mostrat una certa eficàcia en la 
reducció de l’inòcul de patògens d’altres fruiters (Sutton i col·l., 2000; 
Llorente i col·l., 2006). En el cas de la taca foliar del caquier no hi ha 
dades sobre l’eficàcia, però en cap cas serien substitutives de les tècniques 
d’eliminació de la fullaraca descrites anteriorment. És important ressaltar 
que les mesures de reducció d’inòcul han d’adoptar-se de forma conjunta 
a nivell regional, ja que les ascòspores poden disseminar-se fàcilment 
d’unes parcel·les a altres. Una vegada que les estratègies d’aplicacions 
fungicides prevenen de forma efectiva les infeccions foliars de M. nawae, 
les mesures de reducció d’inòcul en la fullaraca passen a un segon pla. 
S’ha demostrat que amb el reg per inundació (a manta) s’alliberen moltes 
més ascòspores de la fullaraca que amb el reg localitzat (degoteig), encara 
que es desconeix l’impacte que açò pot tindre sobre el desenrotllament 

de la malaltia (Vicent i col·l., 2011).

En la majoria dels casos l’aplicació de fungicides és indispensable per al 
control econòmic de la taca foliar del caquier. Quan va aparéixer la malaltia 
a Espanya, les autoritzacions vigents en este fruiter només permetien 
l’aplicació de fungicides cúprics. Estos compostos tenen una eficàcia 
limitada, especialment en parcel·les amb elevada pressió de malaltia, i 
són propensos a causar problemes de fitotoxicitat quan s’apliquen de 
forma repetida i en èpoques d’altes temperatures. Recentment s’han 
autoritzat en caquier alguns formulats d’azoxistrobina i difenoconazole. 
Els fungicides piraclostrobina i mancozeb també s’han autoritzat 
temporalment de forma excepcional, però subjectes a unes condicions 
molt estrictes respecte al nombre de tractaments, terminis de seguretat 
i període d’aplicació (MAGRAMA, 2015). Els fungicides azoxistrobina i 
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piraclostrobina pertanyen al grup de les estrobilurines (OoI) i són molt 
propensos a generar resistències. Es recomana limitar el nombre de 
tractaments amb estos productes i alternar-los amb fungicides autoritzats 

d’altres grups químics. 

El moment adequat per a realitzar les aplicacions fungicides es determina 
en funció de la presència de brots susceptibles, ascòspores de M. nawae 
en l’aire i condicions ambientals favorables per a la infecció. La dinàmica 
d’estos tres factors és molt variable segons la climatologia de cada any, per 
la qual cosa és necessari realitzar seguiments periòdics. Hi ha tècniques 
aerobiológicas per a la detecció d’ascòspores en l’aire amb diferents nivells 
de precisió, cost i complexitat. La majoria d’estos sistemes funcionen amb 
una periodicitat setmanal i difícilment permeten disposar de dades en 
temps real. Actualment s’utilitza una tècnica basada en l’extracció de les 
ascòspores de la fullaraca per mitjà d’un túnel de vent (Vicent i col·l., 
2012). Amb este mètode és possible estimar l’alliberament d’ascòspores 
en l’aire amb una a dos setmanes d’antelació, la qual cosa facilita la 
programació adequada de les aplicacions fungicides de forma preventiva 
abans de les infeccions. Generalment, per a cobrir el període d’infecció a 
la primavera són necessaris entre dos i quatre tractaments, depenent de 
les temperatures i la freqüència de les pluges. Les aplicacions realitzades 
després d’este període no són eficaces i poden ocasionar problemes de 
residus en la fruita. Com ja s’ha indicat anteriorment, la protecció de les 
fulles per mitjà de tractaments fungicides suposa també una mesura de 
reducció d’inòcul, ja que la quantitat de fullaraca infectada en la parcel·la 
va reduint-se progressivament, i no cal en la majoria dels casos l’eliminació 

per mitjà de les tècniques descrites anteriorment.

10.1.2. Altres malalties foliars causades per fongs 

no presents actualment a Espanya

En les regions d’Àsia on el caqui és un cultiu tradicional des de fa 
segles, la taca foliar causada per M. nawae és tan sols una de les moltes 
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malalties que afecten este fruiter. És esperable, per tant, que a mesura que 
augmente la superfície cultivada, la nostra producció de caqui l’afecten 
progressivament noves patologies. A continuació es detallen breument 

algunes d’estes malalties. 

Figura 10.5. Fulla de caqui ‘Fuyu’ amb lesions d’oïdi on poden observar-se els cossos 
fructífers del fong (Jinju, Corea del Sud).

Figura 10.6. Símptomes incipients de la taca negra causada per Adisciso kaki (Foto: T. 
Sato, National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, Japó).
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L’oïdi del caqui està causat per l’espècie Phyllactinia kakicola Sawada (Yao 
i col·l., 1990). El símptoma característic de la malaltia és la presència d’una 
pulverulència blanquinosa en el revers de les fulles afectades, formada 
per les espores asexuals (conidis) que adquirixen un color crema en la 
part central. En les fases finals del desenrotllament de la lesió és possible 
observar la presència dels cossos fructífers del fong, dins dels quals es 

formen les espores de tipus sexual (fig. 10.5).

La taca negra del caqui causada per Adisciso caqui Kaz. Tanaka, J. Yamam. 
& Toy. Sato sp. nov., és una nova malaltia descrita recentment al Japó 
(Yamamoto i col·l., 2012). Els símptomes són semblants als de la taca foliar 
causada per M. nawae, en forma de lesions necròtiques en les fulles i 
defoliació anticipada, però solen aparéixer abans i poden afectar també 

els fruits (fig. 10.6).

La taca angular del caqui està causada pel fong Pseudocercospora caqui 
Goh & W.H. Hsieh (Tzen i Tung, 1997). La malaltia es caracteritza per 
lesions necròtiques en les fulles, que generalment queden restringides per 
les nerviaciones foliars. Les infeccions poden provocar també la defoliació 

anticipada dels arbres (fig. 10.7).

Figura 10.7. Símptomes de la taca angular del caqui causada per Pseudocercospora 
kaki (Foto: Sangu Persimmon Experiment Station, Corea del Sur).
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10.2. MALALTIES CAUSADES PER FONGS DEL SÒL

Durant els últims anys s’han anat 
observant alguns problemes puntuals 
causats per fongs del sòl en parcel·les 
de caqui. S’ha constatat la presència 
del fong Rosellinia necatrix Prill en 
plançons jóvens de la varietat roig 
brillant empeltats sobre Diospyros lotus 
L. Este patogen causa una putrefacció 
de color negre en el sistema radicular 
i la base del portaempels que en la 
majoria dels casos provoca la mort de 
les plantes afectades (fig. 10.8). En la 
comarca de l’Alt Palància a Castelló 
s’han detectat parcel·les de caqui 
fortament afectades per Armillaria. 
Este patogen del sòl provoca una 

putrefacció blanca de les arrels 
d’aspecte molt característic. 
Tots els arbres afectats eren de 
peu franc (D. caqui Thunb.), 
aparentment molt susceptible 
a este patogen. En alguns es 
va observar inclús l’avanç del 
miceli d’Armillaria des de les 
arrels afectades fins a la part 
basal del tronc (fig. 10.9). 
Tant R. necatrix com Armillaria 
són patògens polífags que 
afecten la majoria de les 

Figura 10.8. Plançons de caqui 
sobre Diospyros lotus amb pudricions 
radiculars causades per Rosellinia 
necatrix.

Figura 10.9. Arbre de caqui ‘Tomater’ de peu 
franc afectat per Armillaria.
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espècies fruiteres i el seu control presenta moltes dificultats. Encara que 
hi ha la possibilitat d’aplicar una desinfestació del sòl en preplantació 
per mitjà de fumigants químics, matèria orgànica o solarització, la seua 
activitat fungicida es limita únicament a les capes superficials del sòl. Estos 
tractaments poden presentar una certa eficàcia durant els primers anys de 
la plantació, però els arbres acaben infectant-se igualment quan les arrels 
exploren horitzons més profunds del sòl on no ha arribat el tractament. El 
control dels fongs del sòl en fruiters es basa principalment en la utilització 
de portaempelts resistents o tolerants, aspecte que no s’ha desenrotllat 

encara en el caqui.

10.3. MALALTIES DE POSTCOLLITA

10.3.1. La taca negra dels fruits causada per Alternaria alternata

Símptomes i danys

Els primers estudis sobre la taca negra del caqui o ‘Alternaria black spot’ 
causada per Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissler es van realitzar a Israel 
(Prusky i col·l., 1981a), on es van observar danys greus en fruits de les 
varietats ‘Triumph’ i ‘Fuyu’ durant la conservació frigorífica postcollita. 
Inicialment es va pensar que estos danys estaven causats per un desorde 
fisiològic que s’accentuava a mesura que la fruita envellia, i que podia 
reduir-se conservant la fruita en atmosferes controlades amb nivells alts 
de diòxid de carboni (CO2) (Guelfat-Reich i Ben-Arie, 1975). No obstant 
això, finalment es va demostrar que les taques negres fermes o seques, de 
distintes grandàries i formes, presents davall el calze o en qualsevol punt 
de la superfície de la pell del fruit es desenrotllaven a partir de dos tipus 
d’infeccions fúngiques que es produïen al camp, però que es manifestaven 
després durant la postcollita. Un primer tipus d’infeccions es produïen 
durant la fase de creixement del fruit i romanien latents de manera que els 
símptomes no eren apreciables a simple vista. Un segon tipus d’infeccions 
es produïa a través de microferides en l’epidermis durant les fases de 
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desenrotllament pròximes a la maduresa comercial dels fruits. Encara 
que en alguns casos podien observar-se símptomes incipients al camp, 
generalment els danys apareixien de forma més intensa en fruits que ja 

estaven un cert temps recol·lectats. 

La taca negra del caqui es va descriure posteriorment en l’atles de 
malalties i fisiopaties de postcollita (Snowdon, 1990) i més tard es va citar 
també en Corea del Sud i Turquia (Kwon i col·l., 2004a; Kurt i col·l., 
2010). A Espanya, la malaltia va començar a tindre una certa importància 
a partir de l’entrada en producció de les noves plantacions de la varietat 
‘Roig Brillant’ a València i de ‘Triumph’ a Huelva. Fins a eixe moment, 
la major part de la producció de caqui accedia ràpidament als mercats 
d’exportació i només una xicoteta part es conservava en fred durant 
períodes relativament llargs. Amb l’augment de la producció i l’accés a 
nous mercats d’exportació més llunyans va sorgir la necessitat d’allargar 
la campanya de comercialització, i s’incrementava així la duració del 
període de conservació frigorífica en postcollita. Esta pràctica ha tingut 
com a conseqüència un augment de la incidència de la taca negra en els 

fruits de caqui i de les pèrdues econòmiques que produïx al nostre sector.

Després de la primera detecció de la taca negra del caqui a Espanya (Palou 
i col·l., 2012), en el Laboratori de Patologia del Centre de Tecnologia 
Postcollita de l’IVIA es va dissenyar i validar un índex de gravetat de la 
malaltia específic per a la varietat roig brillant. Encara que hi havia escales 
per a altres varietats com ‘Triumph’, a causa de les diferències en la 
volumetria del fruit, no eren aplicables per a roig brillant ja que s’obtenien 
valors d’àrea afectada molt menors i en conseqüència poc representatius 
(D. Prusky, comunicació personal). L’índex dissenyat específicament per a 
roig brillant establix una escala de 0 a 5 en funció del tipus de símptoma 
i la seua severitat sobre esta varietat (fig. 10.10). Este tipus d’escales són 
necessàries, entre altres coses, per a avaluar l’eficàcia dels tractaments 
fungicides, realitzar estudis epidemiològics de la malaltia i establir criteris 
de qualitat comercial. Per exemple, per a l’exportació es considera que 

fruits amb un índex igual o superior a 2 no són comercials.
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Figura 10.10. Escala qualitativa (0-5) per l’índex de malaltia de la taca negra del 
caqui causada per Alternaria alternata en la varietat roig brillant. Observen-se els 
diferents tipus i severitat dels símptomes en la zona peduncular i altres zones de la 
superfície del fruit.
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–Valor = 0. Fruit sa. No hi ha taques en la pell.

–Valor = 1. Malaltia lleugera. Poques (menys de 20) taques negres 
xicotetes (0,5-2 mm de diàmetre) en la pell o davall del calze. Àrea 

infectada estimada del 0 al 0,5% de la superfície del fruit.

–Valor = 2. Malaltia lleu o lleugera moderada. Algunes (de 20 a 50) 
taques negres xicotetes (0,5-2 mm) en la pell o davall del calze. Molt 
poques (d’1a 3) taques negres mitjanes ( 2-5 mm) en la pell o davall del 
calze. Àrea infectada estimada del 0,5 a l’1% de la superfície del fruit. 

Fruit no comercial.

–Valor = 3. Malaltia moderada. Abundants (de 51 a 100) taques negres 
xicotetes (0,5-2 mm) en la pell o davall del calze. Poques (de 4 a 10) 
taques negres mitjanes (2-5 mm) en la pell o davall del calze. Molt poques 
(d’1a 2) taques negres grans > (10mm )en la pell. Taca circular contínua 
xicoteta (de 5 a 10 mm) davall del calze. Àrea infectada estimada de l’1 al 

5% de la superfície del fruit. 

–Valor = 4. Malaltia intensa o moderada greu. Molt abundants (> 100) 
taques negres xicotetes (0,5-2 mm) en la pell o davall del calze. Algunes 
(d’11a 20) taques negres mitjanes (2-5 mm) en la pell o davall del calze. 
Poques (de 3 a 5) taques negres grans (>10 mm) en la pell. Taca circular 
contínua mitjana (de 10 a 20 mm) davall del calze. Àrea infectada 

estimada del 5 al 20% de la superfície del fruit. 

–Valor = 5. Malaltia greu. Algunes (>20) taques negres mitjanes (2-5 mm) 
en la pell o davall del calze. Abundants (>5) taques negres grans (>10 
mm) en la pell. Taca circular contínua gran (>20 mm) davall del calze. 

Àrea infectada estimada >20% de la superfície del fruit.

Agent causal

El fong causant de la taca negra en fruits de caqui ‘Roig Brillant’ en la 
comarca de la Ribera Alta (València) es va identificar morfològicament 
i molecularment com pertanyent a l’espècie A. alternata (Palou i col·l., 
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2012). Es van realitzar inoculacions del fong sobre fruits sans de caqui 
‘Roig Brillant’, on es van reproduir els símptomes de la malaltia i es va 
aïllar el patogen. Es va observar que este mateix fong causava danys 
també en caquis de la varietat ‘Triumph’ procedents de la mateixa zona 
(fig. 10.11). A més de les prospeccions de camp, es van realitzar també 
mostrejos en magatzems que van confirmar que A. alternata era també el 
principal agent causal de les malalties fúngiques de postcollita durant la 
conservació frigorífica dels fruits de caqui. Es va observar també que, en 
general, la incidència de la taca negra durant la postcollita era menor en 
fruits de la varietat ‘Roig Brillant’ que en els de la varietat ‘Triumph’ (Palou 

i col·l., 2009). 

Epidemiologia

En condicions de camp, A. alternata sobreviu i es desenrotlla 
saprofíticament en matèria orgànica morta, fulles, brots i plantes 
adventícies. És un fong polífag que està present en una gran quantitat 
d’hostes (Rotem, 1998). Segons estudis realitzats a Israel (Prusky i col·l., 
1981a), les seues espores asexuals (conidis; fig. 10.12) es disseminen per 
acció del vent i la pluja. Sota condicions adequades de temperatura i 
humitat, els conidis germinen i infecten els fruits en el camp directament 
a través de la cutícula de l’epidermis o a través de ferides i microferides 

Figura 10.11. Simptomes de la taxa negra del caqui causada per Alternaria alternata 
en la varietat ‘Triumph’
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localitzades principalment davall els sèpals. Els estudis d’Israel indiquen 
que no es produïxen infeccions secundàries d’A. alternata en les centrals 
fructícoles. La incidència del podriment per taca negra està determinat 
principalment per les infeccions latents d’A. alternata produïdes en el 
camp abans de la recol·lecció i el posterior desenrotllament durant la 

conservació postcollita del fruit (Prusky i col·l., 1981a).

El desenrotllament inicial del patogen és molt lent i únicament superficial. 
El fong induïx el col·lapse cel·lular i l’ennegriment d’espais intercel·lulars. 
Les infeccions latents presents en estos espais intercel·lulars romanen 
inactives sense símptomes visibles. La incapacitat del fong per a 
desenrotllar-se en fruits immadurs es deu a la presència de compostos 
antifúngics en l’epidermis. A mesura que el fruit madura i especialment 
després de la recol·lecció, la concentració d’estos compostos disminuïx 
progressivament fins que el fruit perd la resistència natural. Si en eixe 
moment les condicions ambientals són favorables per al creixement del 
fong, la fase latent finalitza i apareixen els primers símptomes visibles 
de la malaltia. En el cas de les infeccions a través de microferides, el 
creixement del fong provoca una expansió gradual de les lesions. L’estat 
físic i fisiològic del fruit en postcollita influïx notablement en la progressió 

Figura 10.12. Colònies en medi PDA i conidies (x 400) d’Alternaria alternata.
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de la malaltia, que resulta molt més ràpida en fruits blans o deshidratats, 

ja siga per senescència natural, fred o altres causes.

La incidència d’infeccions latents d’A. alternata en fruits de caqui en el 
camp augmenta considerablement després de les pluges o en condicions 
d’humitat elevada (Kobiler i col·l., 2011). La major gravetat de danys 
davall el calze i en la zona peduncular pareix estar relacionada amb 
l’acumulació d’aigua de pluja i rosada que afavorix les infeccions. S’ha 
assenyalat també que l’excés de reg i adobament en les últimes fases 
de creixement del fruit induïx l’aparició de microferides en la zona 
peduncular, la qual cosa es traduïx en una major incidència de la malaltia. 
En alguns casos s’ha observat també una certa prevalença d’infeccions 
en la zona estilar del fruit (extrem inferior), el que podria estar relacionat 

també amb l’acumulació d’aigua.

En condicions d’elevada humitat ambiental el fong pot desenrotllar-se 
fins i tot a temperatures pròximes als 0ºC. En caquis emmagatzemats en 
fred és freqüent observar el desenrotllament de símptomes de la malaltia, 
especialment durant períodes de conservació excessivament prolongats 
que provoquen la pèrdua de duresa dels fruits. Al finalitzar la conservació 
frigorífica és molt important que el període de comercialització de la fruita 
(‘shelf life’) siga el més curt possible. A causa de la major temperatura 
ambiental, el creixement d’A. alternata i la consegüent expansió de les 

lesions és més ràpida durant eixa fase.

Actualment l’IVIA realitza estudis epidemiològics per a determinar els 
períodes d’infecció en el camp en les nostres zones productores i les 
possibles relacions amb la dinàmica de l’inòcul, les condicions ambientals 
i la intensitat del podriment. Per a això, es quantifica la concentració 
d’inòcul en aire per mitjà de capturadors d’espores i es determina 
setmanalment la presència d’infeccions latents d’A. alternata en els fruits 
(Prusky i col·l., 1981b). D’altra banda, s’embutxaquen grups de fruits 
en distints intervals de temps per a determinar amb major exactitud els 
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moments d’infecció. L’objectiu de tots estos estudis epidemiològics és 
determinar els moments òptims per a l’aplicació de fungicides i la protecció 
dels fruits durant els períodes de risc. Resultats preliminars indiquen que 
en les nostres condicions, el principal període d’infecció es dóna durant 
els mesos de tardor. S’han iniciat també treballs per a determinar l’efecte 
de les distintes tecnologies postcollita del caqui ‘Roig Brillant’, com són 
la desastringència amb CO2, l’aplicació d’1-metil ciclopropé (1-MCP) i la 

conservació frigorífica, sobre el desenrotllament de la malaltia.

Control

Com que es tracta d’una malaltia de postcollita causada majoritàriament 
per infeccions que es produïxen en el camp, el control ha d’abordar-se per 
mitjà de l’aplicació de tractaments antifúngics o inductors de resistència 
tant en el camp com en postcollita. Segons estudis realitzats a Israel, els 
tractaments en el camp amb àcid gibberèl·lic (GA3) i el fungicida iprodiona 
van reduir significativament els danys de taca negra en la varietat ‘Triumph’ 
emmagatzemada tres mesos a 0ºC (Perez i col·l., 1995). L’eficàcia d’estos 
tractaments es va associar amb la major fermesa dels fruits induïda pels 
tractaments amb GA3. En altres assajos, l’aplicació de citoquinina CPPU 
un mes després del quallat o polioxina-b dos setmanes abans de la collita 
van reduir la incidència de la malaltia durant la conservació frigorífica 

(Kobiler i col·l., 2011).

En estudis realitzats a Israel, els tractaments postcollita que es van mostrar 
més efectius per al control de la malaltia en la varietat ‘Triumph’ van ser 
les atmosferes modificades (30% de CO2) i els banys de troclosé sòdic o 
àcid clorhídric, sols o en combinació amb el fungicida procloraz (Prusky i 
col·l., 1997; 2001; 2006; Kobiler i col·l., 2011). En l’actualitat no hi ha cap 
producte fitosanitari registrat en caqui per al control de la taca negra causada 
per A. alternata a Espanya (MAGRAMA, 2015). En l’IVIA s’han iniciat assajos 
de laboratori, camp i planta pilot per a avaluar l’eficàcia de diversos productes 

amb activitat antifúngica, tant en aplicacions de camp com postcollita.
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10.3.2. Podridures pedunculars

S’han descrit diverses espècies del gènere Pestalotiopsis associades a lesions 
foliars en caqui (Tuset i col·l., 1999; Yasuda i col·l., 2003). No obstant 
això, en les nostres condicions de cultiu estos fongs afecten principalment 
els fruits. En 2008 es va citar a Huelva una malaltia que provocava 
l’aparició de taques necròtiques en el calze de fruits del cultivar ‘Triumph’ 
(Blanco i col·l., 2008). L’agent causal d’esta malaltia es va identificar com 
a Pestalotia diospyri Syd. & P. Syd. [sin. Pestalotiopsis diospyri (Syd. & P. 
Syd.) Rib. Souza], que havia sigut descrit amb anterioritat a Nova Zelanda 

(Goh i col·l., 1991).

Posteriorment es van detectar a València fruits de roig brillant amb una 
podridura seca que s’iniciava davall del calze i s’estenia per tota la zona 
peduncular. En alguns casos, els símptomes podien observar-se també en 
altres zones del fruit. En les zones centrals de les lesions es desenrotllava 
un miceli fúngic cotonós de color blanc (fig. 10.13). Les lesions prenien 
un color fosc on apareixien nombrosos cossos fructífers (acèrvuls) amb 
espores asexuals (conidis) fusiformes multicel·lulars i uns apèndixs molt 
característics en els extrems (fig. 10.14). El patogen causant d’esta malaltia 

Figura 10.13. Simptomes de la podreduria peduncular causada per Pestalotiopsis 
clavispora en caqui roig brillant.
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es va identificar per mitjà de proves morfològiques i moleculars i era 
Pestalotiopsis clavispora (G.F. Atk.) Steyaert (Palou i col·l., 2009). Esta 
espècie de Pestalotiopsis va resultar patògena, a més del caqui, en fruits 
de nispro de la varietat ‘Algerie’ (Palou i col·l., 2013b). Actualment, la 
incidència de la podridura causada per P. clavispora en caqui és relativament 
baixa comparada amb la de la taca negra causada per A. alternata, però 
superior a les causades per altres fongs com Lasiodiplodia, Neofusicoccum 
i Botrytis. Al Japó s’han descrit també podridures pedunculars en fruits de 
caqui causades per les espècies P. longiseta (Speg.) K. Dai & Ts. Kobay. i P. 

foedans (Sacc. & Ellis) Steyaert (Taguchi i col·l., 2001).

Una altra podridura peduncular detectada recentment en fruits de 
caqui ‘Roig Brillant’ és la causada per Lasiodiplodia theobromae (Pat.) 
Griffon & Maubl. Després de l’aïllament i la identificació del fong per 
mitjà de les característiques morfològiques i les seqüències genètiques, 
es va comprovar que era una espècie patògena en caqui per mitjà 
d’inoculacions artificials de fruits (Palou i col·l., 2013a). El patogen 
produïa un miceli blanc d’aspecte cotonós sobre lesions blanes, irregulars 
i d’un color marró clar que s’enfosquia progressivament en expandir-se 

Figura 10.14. Colònia en medi PDA i conidies (x 400) de Pestalotiopsis clavispora.
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des del calze a la resta del fruit (fig. 10.15). Els símptomes també es van 
observar, encara que amb menor freqüència, en la zona equatorial i 
estilar del fruit. No es coneix cap referència de L. theobromae afectant 

caqui en altres països.

En els mateixos mostrejos anteriors es van observar també altres podridures 
pedunculars amb símptomes semblants als causats per L. theobromae, però 
d’on es van aïllar dos espècies del gènere Neofusicoccum, identificades 
morfològicament i molecularment com a N. mediterraneum Crous, 
M.J. Wingf. & A.J.L. Phillips i N. luteum (Pennycook & Samuels) Crous, 
Slippers & A.J.L. Phillips. Cap d’estes dos espècies fúngiques havia sigut 
citada anteriorment en caqui. La patogenitat d’ambdós espècies es va 
comprovar per mitjà d’inoculacions de fruits de caqui ‘Roig Brillant’ (Palou 
i col·l., 2013a). Els fruits inoculats van presentar lesions que s’expandien 
ràpidament, cobertes per un miceli blanc cotonós que anava virant a gris 

i cossos fructífers (picnidis) de color negre (fig. 10.16).

Figura 10.15. Podreduria peduncular causada per Lasiodiplodia theobromae en 
caqui roig brillant.
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Per la informació disponible fins a la data es pot deduir que estes 
malalties s’inicien en el camp, majoritàriament a partir d’infeccions 
latents. No obstant això, són necessaris estudis addicionals per a 
determinar els moments i vies preferents d’infecció així com la influència 
de les condicions ambientals i els possibles tractaments per al control. 
Actualment, la seua incidència és relativament baixa i no solen requerir 
de mesures específiques de control. No obstant això, la ràpida evolució 
de les tècniques de cultiu i postcollita del caqui podrien crear-li escenaris 

potencialment propicis.

10.3.3. Podridura grisa causada per Botrytis cinerea

Durant les primeres prospeccions realitzades en la zona de València es 
van detectar alguns casos de podridura grisa causada per Botrytis cinerea 
Pers.:Fr. (Palou i col·l., 2009). Els símptomes observats durant la conservació 
frigorífica consistien en lesions molt blanes de distintes grandàries que 
decoloraven la pell del fruit i que provocaven que es desprenguera amb 
una simple fregada. Les lesions s’originaven habitualment davall del 
calze i s’estenien per la zona peduncular, encara que de vegades podien 
trobar-se també en altres zones del fruit. Quan els fruits infectats es 

Figura 10.16. Podreduries pedunculars causadas per Neofusicoccum mediterraneum 
(a) i Neofusicoccum luteum (b) en caqui roig brillant.
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covaven a temperatura ambient, la 
grandària de les lesions augmentava 
ràpidament i apareixia un miceli 
gris cotonós, poc compacte però 
que esporulava profusament (fig. 
10.17). Una de les característiques 
de B. cinerea és que creix fins i tot a 
temperatures inferiors a 0 ºC, per la 
qual cosa pot multiplicar-se en fruits 
conservats en fred durant períodes 
prolongats. El contacte d’un fruit 

infectat amb fruits sans contigus pot provocar la ràpida aparició de nius 
de podriment. Se sap que B. cinerea és un patogen molt agressiu que 
afecta diferents òrgans de la planta en una gran varietat d’hostes herbacis 

i llenyosos, inclòs el caqui (Snowdon, 1990; Ogawa i English, 1991).

10.3.4. Antracnosi causada per Colletotrichum gloeosporioides

Les lesions d’antracnosi són de color marró fosc a negre, aspecte 
consistent i forma arredonida. 
Són més freqüents en la zona 
equatorial del fruit, encara que 
en alguns casos poden observar-
se també en la zona peduncular. 
Amb condicions adequades 
de temperatura i humitat 
apareixen cossos fructífers 
(acèrvuls) de color negre sobre 
les lesions amb masses d’espores 
asexuals (conidis) d’un color 
salmó característic (fig. 10.18). 

Figura 10.17. Podreduria grisa molt avançada causada per Botrytis cinerea en caqui 
roig brillant.

Figura 10.18. Antracnosis causada per 
Colletotrichum gloeosporioides en la zona 
equatoriana d’un caqui roig brillant.
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Figura 10.19. Antracnosis causada per Colletotrichum horii en un brot de caqui 
(Jinju, Corea del Sur).

Figura 10.20. Lesions d’antracnosis causades per Colletotrichum horii en un fruit de 
caqui abans de la seua recolecció comercial (Jinju, Corea del Sur).
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L’agent causal es va identificar morfològicament i molecularment com a 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc i se’n va comprovar 

la patogenicitat en fruits de caqui ‘Roig Brillant’ (Palou i col·l., 2013c).

L’antracnosi postcollita del caqui causada per C. gloeosporioides i C. 
acutatum J. H. Simmonds ha sigut descrita també al Brasil, Corea del Sud, 
la Xina i els EUA (Mendes i col·l., 1998; Kwon i col·l., 2000; Zhang i Hu, 
2004; Williamson i Sutton, 2010). A diferència de C. gloeosporioides i C. 
acutatum, l’espècie C. horii B. Weir & P.R. Johnst. causa també símptomes 
d’antracnosi en el camp, i afecta els brots jóvens i els fruits inclús abans 
de la maduresa comercial (figs. 10.19 i 10.20). Els fruits infectats per C. 
horii patixen una abscissió prematura, cosa que reduïx considerablement 
la producció dels arbres. En els casos que els fruits afectats arriben a la 
recol·lecció, desenrotllen posteriorment problemes d’antracnosi en 
postcollita. L’antracnosi causada per C. horii és una de les principals malalties 
del caqui al Japó, la Xina i Corea del Sud, i ha sigut descrita recentment 

també a Nova Zelanda (Weir i Johnston, 2010; Kwon i col·l., 2013).

10.3.5. Podridures causades per patògens de ferida

En les prospeccions realitzades 
en la zona de València, la 
principal malaltia de postcollita 
causada per patògens de 
ferida va ser la podridura 
blava causada per Penicillium 
expansum Link (fig. 10.21), i 
en menor grau les podridures 
causades per Rhizopus 
stolonifer (Ehrenb.) Vuill. (fig. 
10.22), Cladosporium spp. i 
Trichoderma spp. (Palou i col·l., 

2009).

Figura 10.21. Podreduria blay causada por 
Penicillium expansum en caqui roig brillant.
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El fong P. expansum és un patogen de ferida estricte molt agressiu que 
causa podridura blava en una gran varietat de fruits, inclosos tots els de 
llavor i de pinyol. Produïx gran quantitat d’espores asexuals (conidis) molt 
xicotetes que es disseminen fàcilment per l’aire, contaminant l’ambient 
i les superfícies de les centrals fructícoles. Per a reduir la incidència és 
necessari evitar les microferides en la pell per mitjà d’un maneig molt 
meticulós dels fruits recol·lectats i uns programes rigorosos de neteja i 
desinfecció de les línies de confecció, així com també de les cambres 
frigorífiques i de desastringència. A Corea del Sud s’han descrit dos 
espècies causants de podridura blava en el caqui: P. crustosum Thom i P. 

expansum (Kwon i Park, 2003a; Kwon i col·l., 2006).

La presència de R. stolonifer en conservació és potencialment perillosa, ja 
que este fong creix ràpidament a temperatura ambient produint enzims 
que literalment digerixen el fruit infectat. Els fluids procedents de la 
podridura aquosa poden filtrar-se, infectar fruits sans i produir nius de 

Figura 10.22. Podreduria aquosa causada per Rhizopus stolonifer en caqui roig 
brillant.
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podrit en caixons i piles senceres. Una prevenció efectiva en el magatzem 
requerix primer la desinfecció superficial dels fruits i caixons que arriben 
del camp, perquè la brutícia i restes de terra i matèria orgànica són la 
principal font d’inòcul. D’altra banda, és fonamental conservar la fruita a 
baixes temperatures ja que este patogen no creix per davall dels 5ºC. Al 
Brasil s’han descrit pèrdues importants causades per R. stolonifer i s’han 

assajat distints mètodes de control (Cia i col·l., 2003; 2010).

Els fongs del gènere Cladosporium són ubics i molt abundants en l’ambient 
de camps i magatzems. No obstant això, la patogenicitat és baixa i 
generalment només afecta fruits sobremadurs o senescents i produïx 
lesions superficials de color negre o verd fosc, que en alguns casos poden 
confondre’s amb les de la taca negra causada per A. alternata. A Corea 
del Sud s’ha identificat l’espècie C. cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries 

com a patògena en fruits de caqui (Kwon i Park, 2003b). 

10.3.6. Altres malalties de postcollita no presents 

actualment a Espanya

Altres malalties fúngiques de postcollita del caqui citades en la bibliografia 
internacional són les podridures causades pels patògens Mucor piriformis 
A. Fisch. a Corea del Sud (Kwon i col·l., 2004b) i Phacidiopycnis 
washingtonensis C.L. Xiao & J.D. Rogers a Itàlia (Garibaldi i col·l., 2010). 
En caqui s’ha descrit també una malaltia coneguda com ‘Sooty Blotch and 
Flyspeck Disease’ associada al fong Zygophiala jamaicensis E.W. Mason al 
Japó (Nasu i col·l., 1985) i a Dissoconium sp. i Zygophiala wisconsinensis 
Batzer & Crous en Corea del Sud (Kwon i col·l., 2012). En ambdós casos 
es tracta de fongs que colonitzen la capa cèria de la cutícula superficial del 
fruit i causen nombroses taques circulars negroses de dimensió reduïda 
distribuïdes per gran part de la pell. No afecten la polpa del fruit però sí 
que el deprecien comercialment a causa de l’impacte negatiu sobre la 

qualitat visual.
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FISIOPATIES DEL CAQUI

En este capítol es descriuen les fisiopaties més comunes que poden 
aparéixer en els fruits de caqui, tant en el camp com en la postcollita. 
Estos desordes estan causats per factors meteorològics, nutricionals, 
labors culturals no adequades o mal maneig del fruit durant la collita o la 
postcollita. Totes estes alteracions reduïxen de forma significativa la qualitat 

del fruit i causen greus pèrdues econòmiques a la comercialització.

11.1. MALFORMACIONS DEL FRUIT I ALTERACIONS EN LA ZONA 

DEL CALZE

11.1.1. Malformacions del fruit

Les malformacions dels fruits és un dels principals problemes en algunes 
varietats de caqui, i poden afectar fins a un 30% de la producció. Els fruits 
amb deformacions perden qualitat per al consum en fresc i en alguns casos 
ni tan sols poden comercialitzar-se. Les malformacions poden produir 
fruits asimètrics, dobles o amb els cascos excessivament marcats i inclús 
amb formació de clavills (fig. 11.1). Tot i que encara no es coneixen amb 
exactitud les causes ni tampoc el moment quan es produïx este fenomen, 
pareix que les altes temperatures tenen efectes negatius en la formació de 
l’òvul i en els processos de reproducció. S’ha assenyalat que un excessiu 

estrés hídric podria afavorir també l’aparició d’esta fisiopatia (Moran, 2008).
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Figura 11.1. Malformacions en fruits de caqui roig brillant i ‘Triumph’.

Figura 11.2. Malformacions associades a la pressió exercida pel calze.
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Quant a l’estat de desenrotllament de fruit, pareix que hi ha dos moments 
determinants: juliol-agost i març-maig. Les deformacions es produirien per la 
interrupció de les primeres fases de desenrotllament de l’òvul. En este sentit, 
és important atendre molt bé els regs en el període que va de mitjan de 
març a final d’abril, procurant que les plantes no patisquen estrés hídric, i 
inclús augmentant un poc els regs en esta fase del cultiu. En alguns casos, és 
possible regular la temperatura per mitjà de malles d’ombra (30%) o reflectors 
per a dispersar la radiació solar. La instal·lació d’encoixinats plàstics o malles 
per a evitar les males herbes i reduir l’evaporació d’aigua del sòl ajuda a 
mantindre la humitat en la zona radicular i l’estat hídric de l’arbre i així no cal 

incrementar les dosis d’aigua utilitzada en els regs (capítol 4).

Algunes malformacions poden estar ocasionades pel mateix calze del 
fruit. En algunes varietats de caqui s’observa la forma del calze decolorada 
i deprimida en la part superior del fruit, prop de l’equador (fig. 11.2). 
Esta deformació s’origina per la pressió exercida pel calze sobre el fruit 
en les primeres fases de desenrotllament, i és especialment freqüent en 
varietats amb el calze molt estret com ‘Suruga’. El dany és principalment 
estètic i en general no afecta la comercialització. No es coneixen mesures 

preventives per a evitar esta fisiopatia.

11.1.2. ‘Calyx cavity’

Esta alteració pot ser un problema greu en algunes varietats de caqui. El 
símptoma més característic és la presència d’una cavitat que es produïx 
directament davall del calze de la fruita (fig. 11.3), i es convertix en una 
zona molt propícia per al desenrotllament d’insectes i fongs (Niir, 2004). 
El ‘calyx cavity’ es produïx durant la fase III del desenrotllament del 
fruit, pel fet que el calze frena el seu desenrotllament durant la fase II 
mentres que el fruit continua el seu creixement normal. Açò induïx un 
desequilibri entre el desenrotllament del calze i la part basal del fruit. 
Algunes varietats com ara ‘Izu’ i ‘Fuyu’ mostren una elevada susceptibilitat 
al desenrotllament d’esta alteració (George i col·l., 1994). En arbres amb 
major càrrega de producció la incidència del ‘calyx cavity’ pareix menor. 
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En canvi, els sòls profunds i mal drenats, així com les altes precipitacions 
tardorenques, afavorixen l’aparició d’esta fisiopatia (Niir, 2004). Mantindre 
l’arbre equilibrat tant en nutrició com en creixement vegetatiu millora el 
desenrotllament del calze i reduïx l’aparició d’esta alteració. A més a més, 
ha d’evitar-se l’excés de fertilització nitrogenada, sobretot en els moments 

pròxims a la collita (Niir, 2004).

11.1.3. Abscissió del calze

La separació del calze és un desorde fisiològic que pot afectar algunes 
varietats, i causa pèrdues importants en països com ara Nova Zelanda i el 
Brasil. L’abscissió del calze pot passar al camp, i provoca caiguda del fruit, 
o durant la fase de postcollita. Per a reduir este problema han d’evitar-se 

els excessos en la fertilització nitrogenada.

11.1.4. ‘Skin russeting’

Esta fisiopatia apareix a manera de cercles concèntrics de poca profunditat 
prop de la zona apical de la fruita (fig. 11.4). Encara que es desconeix 
quines són les causes exactes d’esta alteració, s’ha associat a desequilibris 
nutricionals, principalment excés de nitrogen, així com a una humitat 
elevada durant el període de maduració (Ullio, 2003; Radha i Mathew, 
2007). Les varietats de forma cònica, com ‘Hachiya’, pareixen mostrar 

una major sensibilitat a esta alteració.

Figura 11.3. Presència de ‘calyx cavity’ i podriment associada a aquesta.
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Figura 11.4. Danys de ‘skin russeting’.

11.2. ALTERACIONS ASSOCIADES A FACTORS CLIMÀTICS

11.2.1. ‘Cloudy stain’

El ‘cloudy stain’ és un desorde fisiològic de la pell del caqui que pot 
ocasionar greus pèrdues de la qualitat de la fruita. Esta alteració consistix en 
l’aparició de taques minúscules (< 1 mm) de color fosc, generalment en la 
zona estilar del fruit (fig. 11.5). S’origina en les fases pròximes al canvi de 
color dels fruits, coincidint amb la presència de clavills en la cutícula externa 
del fruit. Estos clavills augmenten la permeabilitat a l’aigua i l’exposició de 
les cèl·lules subepidèrmiques a l’aire i l’aigua, cosa que provoca l’oxidació 
dels polifenols de la pell. Atés que esta fase fenològica està estretament 
relacionada amb les condicions climàtiques, principalment la temperatura, 

Figura 11.5. Danys de ‘cloudy skin’ en caqui ‘Triumph’.
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les dates d’aparició dels símptomes de ‘cloudy stain’ són variables en funció 

de l’any i la zona de cultiu (Reig i col·l., 2010).

De vegades, el tacat inicial a penes evoluciona i es manté pràcticament 
inalterable fins a la maduració del fruit, però en altres casos pot 
evolucionar i afectar zones més àmplies. S’ha observat que les zones de 
la pell afectades pel ‘cloudy stain’ presenten una major concentració de 
N, K, Mg i Fe i una menor concentració de Ca comparat amb la fruita 
sana, encara que esta no pareix la causa principal d’esta fisiopatia. S’ha 
observat també que l’alteració comença després d’un període de baixes 
temperatures (≤ 13ºC) i s’agreuja després amb la presència d’humitats 

relatives elevades (Reig i col·l., 2010).

11.2.2. Planxat

La sobreexposició als rajos solars pot provocar a l’aparició de taques fosques 
en la pell del caqui (fig. 11.6). Normalment apareix en arbres malalts o 
debilitats, amb poca vegetació i també quan es realitzen podes inadequades 

Figura 11.6. Taques de la pell associades a un excés d’insolació.
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que trenquen l’equilibri de l’arbre. És molt freqüent també quan hi ha un 
excés de producció ja que, a més de produir desequilibris en la vegetació, 
les branques es dobleguen i deixen els fruits exposats al sol. Per a evitar esta 
alteració els arbres han de mantindre’s equilibrats nutricionalment i amb 
una massa foliar suficient. És recomanable també retardar determinats tipus 
de poda en verd fins després de l’estiu, per a mantindre els fruits protegits 

per les fulles durant eixa època de major insolació.

11.2.3. Danys per pedra

Com en la majoria dels fruiters, la pedra produïx danys greus i irreversibles 
en el caqui. Estos danys són visibles externament i també es veu afectada 
la part superficial de la polpa (fig. 11.7). En zones on les granissades són 
freqüents pot ser interessant instal·lar cobertes de malla antipedra per a 

protegir la plantació.

11.2.4. Ramejat

El fregament de les fulles i les branques sobre la pell dels fruits xicotets 
provoca la ruptura de les cèl·lules de la pell. En estos danys poden distingir-
se entre els causats per les fulles, menys agressius i que són de color més clar, 

Figura 11.7. Fruits de caqui amb danys per calamarsa.
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i els ocasionats pròpiament per les branques, 
més agressius i de color més fosc (fig. 11.8). 
L’eliminació de les branques seques de l’arbre 
pot reduir en certa manera el fregament amb 
les fruites i pal·liar en part els danys d’esta 
fisiopatia. Els danys de ramejat augmenten 
amb el període de permanència del fruit en 
l’arbre, per la qual cosa en parcel·les ventoses 
la recol·lecció no ha de retardar-se en excés. 
En estes zones exposades a vents forts pot ser 

interessant també instal·lar cortines tallavent.

11.2.5. Danys per gelades

L’arbre del caqui resistix bé les gelades hivernals, arriba a suportar 
temperatures de fins a -20ºC. No obstant això, gelades tardanes a la 
primavera poden produir danys greus en la producció de fruita, ja que 
afecten directament els nous brots i la floració. Gelades de tres hores 
a -7ºC són suficients per a causar una minva considerablement en la 
producció. D’altra banda, les gelades precoces a la tardor poden provocar 

Figura 11.8. Danys de 
ramejat en fruits de caqui.

Figura 11.9. Danys de gelades en l’inici de la brotada. Defoliació produïda per 
gelades primerenques i danys de congelació en el fruit (Fotos 2 i 3 Cooperativa 
Agrícola Sant Bernat, Coop.V., Carlet).
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danys de congelació en els fruits amb temperatures d’uns -3ºC. Els 
símptomes causats per estes gelades tardorenques en els fruits consistixen 
en picadures superficials, ruptura de cèl·lules i ablaniment de la polpa (fig. 
11.9). Quan les gelades provoquen la defoliació de les fulles s’induïx una 

producció precoç d’etilé en l’arbre i els fruits maduren anticipadament.

11.3. ALTERACIONS POSTCOLLITA 

11.3.1. Bronzejat de la pell

Un raspallat massa agressiu durant la neteja del fruit o un fregament 
excessiu durant el pas per la línia de confecció poden causar danys 
externs en els fruits de caqui. En general estos danys es manifesten com 
un enfosquiment o bronzejat de la pell que, encara que no afecten el fruit 

internament, reduïxen la qualitat comercial del fruit (fig. 11.10).

11.3.2. Enfosquiments interns

El caqui és un fruit prou sensible a l’aparició d’enfosquiments interns o 
‘flesh browning’. Este desorde està associat principalment a un maneig 
inadequat durant la vida postcollita del fruit, i hi ha diferents factors que 
el poden desencadenar. En el capítol 12 es descriuen amb més detall 
els diferents processos bioquímics associats a estes alteracions, així com 

també les recomanacions tècniques per al control.

Figura 11.10. Bronzejat de la pell del caqui sense afecció interna provocat per un 
raspallat agressiu en la línia de confecció.
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Enfosquiment associat a danys mecànics

Els danys mecànics (colps) rebuts pel fruit en el camp, recol·lecció i 
postcollita, resulten en la majoria de les varietats en un tacat de la polpa 
que es fa patent durant la comercialització del fruit (fig. 11.11). Este 
tipus d’enfosquiment s’estén des de la superfície a l’interior de la polpa i 
s’agreuja per l’exposició del fruit a baixes temperatures. Estudis preliminars 
indiquen que la sensibilitat a este desorde depén de la varietat, i els caquis 

no astringents hi són menys sensibles que els astringents.

Per a previndre esta alteració cal evitar qualsevol tipus de colp al fruit des 
que està en l’arbre en el camp fins a la comercialització. En zones amb 
vents forts és recomanable estimular la producció en branques pròximes 
al tronc no excessivament llargues per a protegir els fruits (capítol 5) i la 
instal·lació de cortines tallavent. En alguns casos pot ser interessant realitzar 
un lligat de branques a fi d’evitar colps entre els fruits entre si i amb la 
maquinària. En este sentit, és fonamental dimensionar correctament la 
distància entre files per a facilitar el pas de la maquinària usada en els 

tractaments fitosanitaris i el treball del sòl (capítol 4).

Ha d’extremar-se l’atenció durant la recol·lecció i la manipulació 
posterior dels fruits. Cal evitar aplicar una pressió excessiva quan el fruit 
es recol·lecta manualment i és recomanable utilitzar caixons encoixinats 
per a evitar colps entre els fruits durant la recol·lecció i el transport. Una 

Figura 11.11. Enfosquiment de la polpa del caqui associat a danys mecànics durant la 
confecció del fruit.

 cv. Rojo Brillante cv. Triumph cv. Giombo



291

vegada en el magatzem han de minimitzar-se els danys mecànics durant 
el bolc i el pas per línia de confecció. En el cas de varietats astringents 
es recomana confeccionar el fruit abans de l’aplicació del tractament de 
desastringència amb diòxid de carboni (CO2), ja que el caqui és més 
sensible quan s’ha eliminat l’astringència. L’enfosquiment de la polpa pot 
iniciar-se amb colps superficials de baixa intensitat i s’estén després cap a 

l’interior del fruit durant la conservació postcollita (Novillo i col·l., 2014).

Enfosquiment per sobreexposició a diòxid de carboni

Una aplicació excessivament prolongada del tractament de desastringència 
amb CO2 pot resultar en l’aparició d’un enfosquiment intern en la zona 
central del fruit (fig. 11.12). La conservació del caqui a baixes temperatures 
després d’un tractament prolongat amb CO2 pot agreujar la intensitat 
d’esta alteració. Per tant, és recomanable limitar la duració del tractament 
amb CO2 al mínim d’hores que calga per a assegurar una completa 

desastringència sense que supose un risc d’aparició d’enfosquiment.

Figura 11.12. Enfosquiment intern de la polpa de caqui roig brillant associat a una sobreexposió al 
tractament de desastringència amb diòxido de carboni.

 24 h CO2 40 h CO2
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Enfosquiment per exposició prolongada a atmosferes baixes en oxigen

Cal tindre en compte que la resposta del fruit a una atmosfera de conservació 
determinada és molt variable segons la varietat. Una mateixa atmosfera 
pot prolongar la conservació postcollita d’una varietat i no obstant això 
resultar negativa en una altra, i provocar l’aparició d’alteracions internes 
com ara taques i canvis de textura que poden agreujar-se amb l’exposició 
del fruit a baixes temperatures. Així per exemple, en la varietat ‘Fuyu’ 
s’han descrit diferents tipus d’enfosquiment, tant en la pell com en la 
polpa, associats a nivells excessivament baixos d’oxigen en l’atmosfera 
de conservació (Park, 1999). En caqui ‘Roig Brillant’ s’ha observat també 
l’aparició d’alteracions internes associades a la conservació en fred en 

atmosferes controlades baixes en oxigen (fig. 11.13) (Besada i col·l., 2014).

11.3.3. Dany per fred

Els danys per fred o ‘chilling injury’ són desordes que apareixen quan la 
fruita s’exposa a temperatures per davall d’un llindar crític. En el cas del 
caqui, depenent de la varietat, una exposició prolongada a temperatures 

Figura 11.13. Desordres interns en el caqui roig brillant associat a conservacions 
frigorífiques prolongades en atmosferes baixes en oxigen.
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inferiors a 8-11ºC pot desencadenar els danys per fred (Arnal i Del Río, 
2004; Woolf i col·l., 2011). La manifestació d’estos danys depén tant de 
la temperatura com del temps d’exposició. Encara que en exposicions 
prolongades els símptomes poden aparéixer durant la conservació en 
frigorífic, el més habitual és que els símptomes s’expressen quan els fruits 
passen després a temperatura ambient (fig. 11.14). Els símptomes de dany 
per fred en caqui s’han relacionat amb canvis estructurals de la polpa: 
reblaniment i gelificació, gomositat i aparició de nòduls (figs. 11.15 i 
11.16). En el cas de danys molt greus pot aparéixer també un tacat intern 
de la polpa (MacRae, 1987; Collins i Tisdell, 1995; Woolf i col·l., 1997; 
Arnal i Del Río, 2004; Salvador i col·l., 2005). Tots estos símptomes es 
veuen agreujats per la presència d’etilé en l’atmosfera que rodeja al fruit 

(Besada i col·l., 2010).

Figura 11.14. Estovament del fruit en caqui roig brillant en passar de conservació 
frigorífica a temperatures ambient.

 40 días 1°C 40 días 1°C + 5 días 20°C
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Els danys per fred es produïxen amb major intensitat a temperatures 
de 5-7ºC, i són recomanables temperatures de conservació pròximes a 
0ºC. La sensibilitat als danys per fred depén no sols de la varietat sinó 
també de l’estat de maduresa del fruit, i és més sensible en els primers 
estats de maduresa. Actualment hi ha diferents tècniques que retarden 
l’aparició dels danys per fred, i que permeten conservacions relativament 
prolongades. La conservació en atmosferes controlades o modificades pot 
retardar l’aparició dels danys per fred, però sempre que s’hagen determinat 
els paràmetres de conservació òptims per a cada varietat (Kim and Lee, 

Figura 11.15. Gomositat, nodul·lació i tacat intern en caqui roig brillant associats als 
danys per fred en conservacions molt prolongades.

Figura 11.16. Gelificació de la polpa associada als danys per fred en la varietat 
‘Fuyu’.
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2005). Actualment el control dels danys per fred es realitza en la majoria 
dels casos per mitjà de l’aplicació de tractaments d’1-metilciclopropé (1-
MCP) previs a la conservació. Este compost bloqueja els receptors d’etilé 
i és molt efectiu per a previndre els danys per fred en caqui (Kim i Lee, 
2005; Salvador i col·l., 2004, Krammes i col·l., 2006; Besada i col·l., 
2008; Zhang i col·l., 2010). Com s’ha comentat anteriorment, el fruit pot 
veure’s exposat també a temperatures baixes i inclús gelades al camp. 
Quan ocorre açò, la vida postcollita del fruit es reduïx notablement. Els 
aspectes fisiològics i bioquímics dels danys per fred en caqui es descriuen 

amb més detall en el capítol 12.
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TECNOLOGIA POSTCOLLITA DEL CAQUI

En este capítol s’aborden els aspectes més importants relacionats amb 
el maneig postcollita dels fruits del caquier, des de la recol·lecció fins a la 
comercialització. Es descriuen els resultats més destacables obtinguts en les 
investigacions realitzades durant els últims anys en l’IVIA i que s’han centrat 
principalment en la varietat roig brillant per a consum com a caqui dur. Es 
detallaran breument els canvis fisiològics que tenen lloc durant la maduració 
del caqui, així com els paràmetres a tindre en compte en el moment de la 
recol·lecció. Com ja s’ha comentat en capítols anteriors, una característica 
particular de les varietats cultivades majoritàriament a Espanya és l’astringència 
del fruit en recol·lecció. Este aspecte s’ha resolt satisfactòriament amb 
l’aplicació de determinats tractaments postcollita, que es descriuen amb 
detall en este capítol conjuntament amb els factors que influïxen en la seua 

efectivitat, tant des del punt de vista fisiològic com tecnològic. 

La necessitat de prolongar el període de comercialització dels fruits ha 
generalitzat l’ús de la conservació frigorífica en el caqui, però algunes 
varietats sensibles al fred presenten problemes quan el fruit es conserva a 
baixes temperatures. Actualment, el control dels danys per fred continua 
sent un dels temes prioritaris en la investigació postcollita del caqui i 
existixen ja alguns mètodes que permeten reduir la gravetat d’estos danys. 
En este capítol s’indiquen també els resultats de l’aplicació combinada 
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de tractaments precollita i postcollita per a prolongar-ne la conservació. 
Finalment es descriuen les principals operacions de confecció i 
comercialització, i destaquen algunes pautes de maneig que permeten 
mantindre el fruit del caquier sense alteracions i amb la màxima qualitat 

fins al consumidor. 

12.1. MADURESA I RECOL·LECCIÓ

El fruit del caquier passa al llarg de la seua vida per una sèrie d’etapes 
caracteritzades per una seqüència de continus canvis metabòlics. Com 
s’indica en el capítol 2, després de la pol·linització i del quallat, la vida de les 
fruites pot dividir-se en tres etapes fisiològiques fonamentals: creixement, 
maduració i senescència, encara que en alguns casos no siga fàcil establir 
clarament quan n’acaba una i en comença una altra. El procés de maduració 
és l’etapa més important i complexa en el desenrotllament de la fruita, que 
pot dividir-se al seu torn en dos fases: la maduració fisiològica i la maduració 
organolèptica. De fet, la literatura especialitzada en llengua anglesa distingix 
entre estes dos fases, denominades com ‘maturation’ i ‘ripening’ (Kader, 
2002). La primera sol iniciar-se abans que finalitze el creixement cel·lular i 
acaba aproximadament quan el fruit té llavors amb capacitat de germinar i 
produir noves plantes. El creixement i la maduració fisiològica dels fruits del 

caquier només poden completar-se adequadament en l’arbre.

La maduració organolèptica fa referència al procés pel qual la fruita 
adquirix les característiques sensorials que la fan abellidora per al consum. 
Es tracta d’un procés que transforma teixits fisiològicament madurs, 
però no comestibles, en altres visualment, olfactivament i gustativament 
atractius (Kader, 2002). Encara que amb resultats desiguals, la maduració 
organolèptica del caqui pot completar-se tant en l’arbre com després de la 
recol·lecció. En general, este procés comença durant els últims dies de la 

maduració fisiològica i conduïx irreversiblement a la senescència del fruit.

Durant el procés de maduració organolèptica tenen lloc una sèrie de 
canvis físics, bioquímics i fisiològics determinants en la qualitat i en la vida 
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postcollita del fruit. Entre els més importants podem citar els canvis del 
color, del sabor, de l’aroma, de la textura, modificacions en la composició 
de proteïnes, carbohidrats i en la producció d’aromes, àcids orgànics i 
polifenols. Una consideració a part mereixen els canvis relacionats amb 
l’activitat respiratòria i la producció d’etilé, que permeten distingir entre 

fruits d’espècies climatèriques i no climatèriques.

Finalment, la senescència es definix com una fase en què els processos 
d’anabolisme (sintètics) donen pas als de catabolisme (degradació), i 
provoquen l’envelliment i la mort dels teixits del fruit. Basant-se en els 
canvis en la respiració i la producció d’etilé que es produïxen durant la 
maduresa, el caqui està classificat com un fruit climatèric (Kader, 2002). 
Durant el període de maduració els fruits del caquier produïxen una 
quantitat xicoteta, però significativa, d’etilé (Abeles i col·l., 1992; Wills i 
col·l., 1998; Kubo i col·l., 2003; Salvador i col·l., 2007). No obstant això, 
són molt sensibles a l’exposició a l’etilé exogen després de la recol·lecció, 
que induïx la maduració dels fruits del caquier a causa d’un increment en 

la producció d’etilé autocatalític (Besada i col·l., 2010a). 

Com s’indica en el capítol 2 i el capítol 3, les varietats de caqui poden 
classificar-se en dos grans grups, astringents i no astringents en collita. La 
principal diferència entre les varietats de caqui astringents i no astringents 
és que estes últimes mostren una disminució gradual dels tanins solubles 
durant el creixement i la maduració. Estos compostos són els responsables 
de l’astringència del fruit i en algunes varietats amb continguts pròxims al 
0,03% de pes fresc (p. f.) no són sensorialment detectables (Taira i col·l., 
1998; Candir i col, 2009). En canvi, les varietats astringents presenten un 
alt contingut de tanins solubles de fins al 0,5-1% p. f., inclús quan el fruit 
està completament pintat (Taira i col·l., 1998; Salvador i col·l., 2007; Del 

Bubba i col·l., 2009).

Els canvis fisiològics durant la maduració dels fruits de la varietat astringent 
roig brillant han sigut descrits amb detall per Salvador i col·l., (2007) (fig. 
12.1). El canvi de color extern del fruit que experimenta esta varietat 
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durant el període de maduresa, que passa d’un verd groguenc fins al 
roig-ataronjat característic, s’ha relacionat amb una pèrdua de fermesa 
i una disminució dels tanins solubles responsables de l’astringència. No 
obstant això, els fruits presenten nivells de tanins solubles elevats (~ 
0,5% p. f.) inclús en les fases més avançades de la maduresa, la qual cosa 
està relacionada amb la intensa astringència que presenta esta varietat 
en collita. El reblaniment gradual que es produïx durant el període de 
maduresa del fruit es deu a canvis microestructurals de la polpa, que patix 
una progressiva degradació del parènquima a causa del deteriorament 
de les parets i membranes cel·lulars associada amb una pèrdua d’adhesió 
intercel·lular. Els canvis en la síntesi d’etilé que es produïxen durant la 
maduració reflectixen un comportament climatèric típic d’esta varietat, 
i arriben a un nivell màxim (0,04 μL/kg h) quan el fruit comença a 
prendre una coloració ataronjada. En el roig brillant la maduresa no va 
acompanyada de canvis destacables en sòlids solubles totals, però cal 
tindre’ls en compte en la seua quantificació, ja que a més dels sucres, 
s’inclouen també els tanins solubles. D’esta manera, valors constants de 
sòlids solubles durant el procés de la maduració del fruit, units a una 
disminució dels tanins solubles, van associats a un augment en el contingut 

dels sucres. 

A causa de l’estreta relació entre els canvis de color de la pell i els canvis 
fisicoquímics que tenen lloc durant la maduració dels fruits (Salvador i 
col·l., 2007), la coloració externa del fruit del caquier és el paràmetre 
més utilitzat en la pràctica com a índex de recol·lecció no destructiu. En 
el moment de la collita els fruits han d’estar ben desenrotllats i presentar 
el color característic de la varietat. La majoria dels cultius de caqui es 
consideren aptes per a la recol·lecció quan han aconseguit una coloració 

externa taronja homogènia o taronja-rogenca.

El nivell de sucre és també un paràmetre empleat habitualment per a 
determinar el moment òptim de recol·lecció del caqui, especialment en 
varietats no astringents. Cal tindre en compte que una mateixa varietat 
pot comportar-se de manera diferent depenent de les condicions 
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Figura 12.1. Canvis fisiològics durant la maduració dels fruits de caqui roig brillant.
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agroclimàtiques on es cultiva. Així, a Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, 
es recomana recol·lectar la varietat Fuyu quan el fruit ha arribat a un 
contingut de sòlids solubles de 15 ºBrix, mentres que al Japó esta mateixa 
varietat es cull normalment amb un contingut més elevat pròxim a 18 
ºBrix (Ullio, 2003). En este sentit, és important assenyalar que les cartes de 
color que relacionen la coloració externa del fruit amb la seua maduresa 
interna han de desenrotllar-se de forma específica per a cada varietat i 

inclús per a cada zona de cultiu.

La fermesa del fruit en el moment de la collita té un paper decisiu en el 
manteniment de la qualitat de la fruita durant el període de postcollita. 
L’ablaniment del fruit és un fet inevitable, que es produïx amb major o 
menor rapidesa depenent de les condicions amb què es manté la fruita 
després de la recol·lecció. Per tant, quan la recol·lecció es realitza basant-
se en el color extern, cal tindre en compte no sols la varietat, sinó també 

el procés al qual se sotmetrà la fruita una vegada collida.

Pel fet que la campanya de recol·lecció de la majoria de varietats de caqui és 
relativament curta, s’han desenrotllat diferents tractaments precollita per a 
retardar la maduració del fruit i poder ampliar així el període de recol·lecció 
i comercialització. Els tractaments en el camp amb àcid gibberèl·lic (GA3) 
en el moment del canvi de color del fruit resulten molt efectius en el 
retard de la recol·lecció en algunes varietats de caqui com ara Triumph, 
Fuyu, Hiratanenashi i roig brillant (Ben-Arie i col·l., 1996; Lee i col·l., 
1997; Nakano i col·l., 1997; Agustí i col·l., 2003). De la mateixa manera, 
tractaments precollita amb nitrat càlcic s’han mostrat també eficaços per 
a retardar la maduració del caqui Triumph (Agustí i col·l., 2004). Estos 

tractaments es descriuen amb més detall en el capítol 8.

La collita del caqui es fa a la tardor i en la majoria de les varietats són 
necessàries dos o tres passades durant un període que oscil·la entre 
un i tres mesos. La recol·lecció dels fruits es realitza manualment, i és 
molt important que es manipulen amb la màxima atenció. Els colps 
durant la recol·lecció poden provocar ferides visibles i també alteracions 



307

fisiològiques en els fruits que, encara que no siguen visibles a simple 
vista en el moment de la collita, poden manifestar-se després durant la 
confecció i la comercialització. Els danys en la recol·lecció poden suposar 
unes pèrdues de fins a un 60% en la inspecció d’entrada a les centrals de 
confecció. Per a evitar-los és recomanable escindir els fruits de l’arbre amb 
tisora, utilitzar envasos de recol·lecció protegits i poc profunds, i evitar 
els trasbalsos intermedis innecessaris. La fruita collida ha de col·locar-se 
de forma cuidadosa i evitar colps i lesions entre els fruits, amb especial 
atenció en el cas de varietats amb l’àpex punxegut com ara Hachiya 

(Ullio, 2003).

12.2. ELIMINACIÓ DE L’ASTRINGÈNCIA

12.2.1. L’astringència dels fruits del caquier

Encara que alguns estudis suggerixen que l’astringència sensorial és una 
sensació de sabor (Schiffman i col·l., 1992), en l’actualitat està àmpliament 
acceptat que l’astringència és una sensació tàctil de les superfícies bucals 
la lubricació habitual de les quals es veu afectada per la precipitació de les 
proteïnes de la saliva (Lyman i Green, 1990). De fet, l’astringència ha sigut 
definida per ‘l’American Society for Testing and Materials’ (ASTM, 1995) 
com ‘el complex de sensacions degudes a la constricció i sequedat de 

l’epiteli com a resultat de l’exposició a substàncies com ara àcids tànnics’.

En el cas de fruits del caquier, la sensació d’astringència es deu a l’alt 
contingut de tanins solubles. Com ja s’ha indicat, en les varietats de tipus 
astringent els fruits presenten nivells elevats de tanins, mentres que en les 
varietats de tipus no astringent el contingut de tanins solubles descendix 
amb la maduració fins a nivells no detectables sensorialment. Dins d’estos 
dos grans grups, astringents i no astringents, hi ha varietats de pol·linització 
variable i de pol·linització constant, per la qual cosa les varietats poden 
classificar-se en quatre grups: PCNA, fruits sempre fecundats i no 
astringents; PCA, fruits sempre fecundats i astringents; PVA fruits variables 
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a la fecundació i astringents; i PVNA, fruits variables a la fecundació i no 
astringents (Bellini i Giannelli, 1982; Sugiura, 1983). En les varietats PCNA 
els fruits mai són astringents independentment de la presència de llavors 
i poden recol·lectar-se durs per al consum directe. A este grup pertanyen 
varietats com ara Fuyu, Jiro, Hana Fuyu i O’Gosho. Els fruits de les varietats 
PVNA no són astringents en collita quan tenen llavors, però si no han sigut 
pol·linitzats (i per tant no tenen llavors) presenten astringència i no poden 
consumir-se directament. La varietat Caqui Tipus està dins d’este grup. En 
les varietats PVA els fruits són astringents inclús si han sigut pol·linitzats, i 
únicament perden l’astringència en les zones pròximes a les llavors, on la 
polpa sol presentar una tonalitat més fosca. Les varietats roig brillant, Fuji 
i Tonewase pertanyen a este grup. Els fruits de varietats PCA són sempre 
astringents quan estan ferms. A este grup pertanyen Hachiya i Triumph. En 
el capítol 2 i el capítol 3 es discutixen tots estos aspectes amb més detall i 

s’inclou una llista més completa de les varietats de cada grup.

En tots els grups de varietats, quan el fruit és xicotet i immadur sempre 
presenta un alt nivell d’astringència. En les varietats de tipus no astringent 
PCNA, el fruit va perdent progressivament l’astringència durant el seu 
desenrotllament en l’arbre. No obstant això, en les varietats astringents 
(no-PCNA) el fruit presenta una elevada astringència, inclús quan ha 
aconseguit la dimensió i el color definitius. Únicament quan els fruits 
sobremaduren i es tornen molt blans perden per complet l’astringència 

i són comestibles.

Els tanins solubles dels fruits del caquier s’acumulen en els vacúols de les 
cèl·lules denominades ‘cèl·lules tànniques’ (Gottreich i Blumenfeld, 1991; 
Yonemori i col·l., 1997a; Salvador i col·l., 2007). En els fruits astringents 
els vacúols de les cèl·lules tànniques contenen 10-12% (p/v) de tanins, 
mentres que les cèl·lules del parènquima contenen únicament traces de 
tanins i són molt més riques en sucres solubles (Yonemori i col·l., 1997b). Al 
menjar fruits del caquier de varietats astringents, les cèl·lules tànniques de 
la polpa es trenquen i alliberen els tanins solubles que entren en contacte 
amb les proteïnes salivals i formen complexos insolubles. La presència 
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d’estos complexos ‘proteïna-taní’ disminuïx la lubricació salivar entre les 
superfícies de la boca i té com a resultat la sensació tàctil d’astringència 

(Thorngate i Noble, 1995; Prinz i Lucas, 2000). 

El contingut en tanins solubles varia notablement en funció de la varietat, 
no sols entre les de tipus astringent i no astringent, sinó també dins de 
les astringents. Així per exemple, mentres que els fruits del caquier de la 
varietat astringent Giombo presenten un contingut de tanins solubles al 
voltant de 0,26% p. f. (Antoniolli i col·l., 2000), en la varietat Tsurunoko 
poden arribar fins al 2,3% p. f. (Yamada i col·l., 2002). A més de per 
la varietat en si, la concentració de tanins soluble està determinada de 
manera important per l’estat fisiològic del fruit, ja que durant la maduració 
té lloc un descens en el contingut de tanins. Així per exemple, el contingut 
de tanins solubles en fruits del caquier roig brillant descendix del 0,6% p. 

f. a principi de campanya al 0,4% p. f. en collita (Salvador i col·l., 2007).

Durant algun temps es considerava que concentracions de tanins inferiors 
a l’1% p. f. no provocaven sensació d’astringència (Vidrih i col·l., 1994, 
Antoniolli i col·l., 2000; Yamada i col·l., 2002; Antoniolli i col·l., 2003). 
No obstant això, en algunes ocasions fruits amb concentracions molt 
més baixes de fins a 0,06% p. f. poden resultar astringents per a alguns 
consumidors (Besada i col·l., 2010b). Cal tindre en compte que la percepció 
de l’astringència està condicionada per diferents factors com la repetició de 
l’estímul, la presència de sucres i àcids, i inclús pel flux i la composició 
de la saliva de cada individu. Per tant, la concentració mínima de tanins 
que determina si un fruit del caquier és o no astringent dependrà de les 

característiques de cada varietat i de l’estat de maduresa del fruit. 

12.2.2. Estructura química i insolubilitat dels tanins en els fruits del 

caquier

Químicament els tanins són mescles de polifenols. Els tanins del caqui 
pertanyen específicament al grup de les proantocianidines, i la seua 
estructura química va ser dilucidada després de molts anys d’estudi per 
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Matsuo i Itoo (1978), que van determinar que eren proantocianidines 
del grup B amb alt pes molecular. Per mitjà de reaccions de tiòlisi es va 
demostrar que les unitats formadores del polímer són catequina, catequina-
3-gal·lat, galocatequina i galocatequina-3-gal·lat. Tanaka i col·l. (1994) 
van observar que les unions interflavan C4-C8 eren les predominants. En 
l’actualitat està àmpliament acceptat que esta és l’estructura dels tanins 
de caqui i que les proporcions en les quals estan les unitats flavan-3-ol 
(catequines) és específica per a cada varietat. S’han descrit proporcions 
de catequin, catequina-3-gal·lat, galocatequina i galocatequina-3-gal·lat 
tan diverses com 1:1:2:2 i 4:1:22:6 (Matsuo i Itoo, 1978; Tanaka i col·l., 
1994). Estudis recents han demostrat que les unitats majoritàries del caqui 
roig brillant són epigalocatequina i epigalocatequina-gal·lat, mentres que 
l’epicatequina i epicatequina-gal·lat estan presents en menor proporció 

(Besada i col·l., 2011).

Les proantocianidines (tanins) del caqui estan generalment en forma 
soluble. No obstant això, en presència d’un compost volàtil denominat 
acetaldehid que produïxen els fruits en determinades condicions, els 
tanins passen a la  forma insoluble per processos de polimerització. Estudis 
realitzats in vitro van demostrar que a pH 6-8 els tanins reaccionaven amb 
l’acetaldehid en un temps relativament curt i passaven a formar un gel 
(Matsuo i Itoo, 1982). En altres estudis in vivo es va observar que els tanins 
solubles que provoquen l’astringència reaccionen amb l’acetaldehid i 
formen tanins insolubles, que no són detectables a nivell sensorial i no 

provoquen astringència (Matsuo i col·l., 1991).

L’acetaldehid pot generar-se en el fruit per mitjà de l’oxidació de l’etanol 
endogen o exogen i també per decarboxilació de l’àcid pirúvic. Per 
tant, es pot induir l’acumulació d’acetaldehid en el fruit sotmetent-lo a 
condicions d’anaerobiosi o per mitjà d’aplicacions exògenes d’etanol. 
La piruvat decarboxilasa i l’alcohol deshidrogenasa són enzims clau en 
este mecanisme d’acumulació d’acetaldehid. L’acetaldehid acumulat 
en el fruit actua de pont connectant dos proantocianidines, que causa 
la insolubilització i la consegüent pèrdua d’astringència. És important 
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tindre en compte que la facilitat amb què té lloc esta reacció dependrà 
fonamentalment del tipus de varietat. Per exemple, la insolubilització de 
tanins en varietats de tipus PCNA és més lenta que en les varietats no 

pertanyents a este grup (Yonemori i Matsushima, 1984). 

12.2.3. Pèrdua natural d’astringència dels fruits en l’arbre 

Com s’ha mencionat anteriorment, les varietats de caqui es classifiquen 
en quatre grups en funció del seu patró de pèrdua d’astringència en 
l’arbre: PCNA, PVA, PVNA, PCA. En tots estos grups, quan els fruits són 
xicotets i immadurs presenten una elevada astringència. En el cas de les 
varietats no-PCNA, és a dir, PVA, PVNA, PCA, la pèrdua d’astringència està 
relacionada amb la capacitat de les llavors per a produir volàtils durant el 
desenrotllament del fruit. Les llavors dels fruits de tipus PVNA generen 
importants quantitats d’acetaldehid, la qual cosa es traduïx en una pèrdua 
natural de l’astringència per insolubilització de tanins. Les llavors dels 
fruits de tipus PVA produïxen quantitats limitades d’acetaldehid, per la 
qual cosa la pèrdua de l’astringència queda restringida a les zones de la 
polpa pròximes a les llavors. En el cas dels fruits de tipus PCA la producció 
d’acetaldehid en les llavors és pràcticament nul·la, d’ací que el fruit 
romanga astringent inclús quan arriba a la maduresa adequada per a ser 

recol·lectat (Sugiura i col·l., 1979; Sugiura i Tomana, 1983).

El mecanisme pel qual les varietats PCNA (no astringents) perden 
l’astringència en l’arbre de forma natural pareix més complex. En la 
majoria d’estes varietats la producció d’acetaldehid en les llavors és 
nul·la i a més la pèrdua d’astringència té lloc independentment de la 
presència de llavors. Esta característica pròpia dels fruits PCNA que els 
permet perdre l’astringència de forma natural és de gran interés per als 
milloradors, i durant anys nombroses investigacions han abordat el seu 

estudi (capítol 3).

La principal causa de la pèrdua natural d’astringència en les varietats PCNA 
(no astringents) pareix la interrupció del desenrotllament de les cèl·lules 
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tànniques en estats inicials del creixement del fruit. Açò provocaria la 
dilució de la concentració de tanins en la polpa a mesura que el fruit 
continua augmentat de grandària. D’altra banda, en les varietats no-
PCNA (astringents) s’ha observat que el desenrotllament de les cèl·lules 
tànniques és continu inclús en estats molt avançats del creixement del 
fruit (Yonemori i Matsushima, 1985; 1987). Estudis realitzats per mitjà 
de tècniques de reconstrucció d’imatges tridimensionals recolzen esta 
hipòtesi, ja que s’han observat diferents patrons de distribució de les 
cèl·lules tànniques en la polpa de fruits de varietats de tipus astringent 

(PCA) respecte a les de tipus no astringent (PCNA).

En ambdós casos, durant les fases inicials de divisió cel·lular del fruit les 
cèl·lules tànniques es distribuïxen densament formant una espècie de 
massa contínua de cèl·lules tànniques connectades entre si. No obstant 
això, en les fases més avançades de desenrotllament del fruit les cèl·lules 
tànniques es distribuïxen de forma dispersa en la polpa de les varietats 
PCNA, mentres que en les PCA es continua observant agregacions de gran 
densitat (Yonemori i Suzuki, 2009). La interrupció en el desenrotllament de 
les cèl·lules tànniques de les varietats PCNA s’ha relacionat amb l’expressió 
dels gens implicats en la biosíntesi de flavonoides. Estos gens mostren un alt 
nivell d’expressió en els estats inicials de desenrotllament del fruit, tant en les 
varietats PCA com no-PCNA. En fases més avançades de desenrotllament 
del fruit l’expressió d’estos gens és indetectable en varietats PCNA, i 
coincidix amb el moment en què estos fruits deixen d’acumular tanins. 
No obstant això, en les varietats PCA estos gens mantenen un alt nivell 
d’expressió fins als últims estats de desenrotllament del fruit, i coincidixen 

amb l’acumulació contínua de tanins (Ikegami i col·l., 2005a, 2005b).

No obstant això, encara hi ha alguns aspectes que no estan clars respecte 
al mecanisme de pèrdua natural de l’astringència en l’arbre. Així per 
exemple, en la varietat d’origen xinés Luo-tian-tian-shi l’expressió dels 
gens implicats en la síntesi de flavonoides és contínua a pesar que hi haja 
una parada en el desenrotllament de les cèl·lules tànniques (Kanzaki i 
col·l., 2000; Ikegami i col·l., 2005a). Un altre aspecte encara sense aclarir 



313

és per què algunes varietats de tipus PCNA, com ara Fuyu, presenten 
tanins residuals quan es cultiven en climes freds (Mowat i col·l., 1988). 
Se sap que són necessàries temperatures d’uns 25 ºC perquè les varietats 
PCNA perden per complet l’astringència de forma natural en l’arbre, però 
es desconeix de quina forma afecta exactament la temperatura al procés 

de pèrdua d’astringència.

D’altra banda, hi ha també algunes diferències en les propietats químiques 
dels tanins entre varietats de tipus PCNA i no-PCNA. S’ha observat per 
mitjà de cromatografia d’exclusió que la grandària de les molècules de 
tanins és major en fruits tipus no-PCNA que en els PCNA (Yonemori i 
Matsushima, 1984). A més els fruits de tipus no-PCNA pareixen posseir 
una major proporció d’unitats de galocatequina (Nakatsubo i col·l., 2002; 
Suzuki i col·l., 2005). Com ocorre en caquis astringents, dins del grup 
PCNA la proporció de les diferents unitats que formen els tanins depén 

també de la varietat (Suzuki i col·l., 2005).

12.2.4. Eliminació artificial de l’astringència dels fruits en postcollita

Quan la sensació d’astringència és intensa resulta molt desagradable en 
la boca, per la qual cosa els fruits de les varietats astringents no poden 
consumir-se directament en el moment de la collita En estos casos és 
necessari aplicar tractaments postcollita per a eliminar l’astringència 
abans de la comercialització. Com ja s’ha mencionat, independentment 
del tipus de varietat, tots els caquis acaben perdent l’astringència quan 
arriben a estats molt avançats de sobremaduració. No obstant això, esta 
sobremaduració implica una pèrdua molt important de fermesa, per la 
qual cosa en estes condicions el fruit és extremadament bla i la seua 

manipulació postcollita és molt limitada.

La pèrdua d’astringència per sobremaduració pot aconseguir-se bé en l’arbre 
o bé per mitjà de tractaments postcollita amb etilé exogen. Si bé durant anys 
el tractament dels fruits amb etilé va ser la forma habitual d’eliminació de 
l’astringència del caqui, actualment s’ha convertit en una pràctica minoritària 



314

a causa de la introducció de nous tractaments postcollita més eficients que 
permeten eliminar l’astringència del fruit i afectar mínimament la seua 
fermesa. D’esta manera, els fruits són menys susceptibles a la manipulació, 

emmagatzematge i transport, i tenen una vida útil més llarga.

La majoria dels tractaments postcollita per a l’eliminació de l’astringència 
en caquis recol·lectats durs es basen a sotmetre el fruit a condicions 
que desencadenen l’acumulació d’acetaldehid. Com ja s’ha comentat, 
l’acumulació d’este compost volàtil provoca la insolubilització de tanins i 
la pèrdua d’astringència per mitjà de reaccions de polimerització. Durant 
anys s’han assajat tractaments basats en l’exposició del fruit a vapors 
d’alcohol, altes concentracions de diòxid de carboni (CO2) o nitrogen 
(N2), i l’aplicació d’aigua calenta en diferents varietats de caqui (Taira 
i col·l., 1989; 1992a; 1992b; Itamura i col·l., 1991; Tanaka i col·l., 
1994; Yamada i col·l., 2002; Arnal i Del Río, 2003). Un factor comú a 
tots estos tractaments és que induïxen la respiració anaeròbia del fruit 
i l’acumulació d’acetaldehid (Ben-Arie i Sonego, 1993). Nombrosos 
estudis han relacionat el descens de tanins solubles i la seua eficàcia com 
a tractaments d’eliminació d’astringència, amb el grau d’acumulació 
d’acetaldehid en el fruit (Matsuo i Itoo, 1977; Sugiura i col·l., 1979; Taira 

i col·l., 1989; Sugiura i Tomana, 1983; Pesis i col·l., 1987).

L’eficàcia d’estos tractaments depén fonamentalment de la varietat. 
L’aplicació d’altes concentracions de CO2 és més efectiva que els 
tractaments amb N2 en algunes varietats (Zavrtanik i col·l., 1999; Arnal i 
Del Río, 2003), mentres que en altres l’efectivitat és major amb N2 (Ahmet 
i Sobieh, 2007). En l’actualitat l’exposició del fruit a altes concentracions 

de CO2 és el tractament més utilitzat per la indústria del caqui.

12.2.5. Factors que afecten l’eficàcia del tractament de desastringència

En este apartat comentarem aquells factors que afecten de manera 
important l’eficàcia del tractament de desastringència. Encara que 
alguns d’estos factors han de tindre’s en compte independentment 
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del tractament seleccionat, ací ens centrarem en els que determinen 
l’efectivitat del tractament amb altes concentracions de CO2. L’aplicació 
d’este tractament consistix en l’exposició dels fruits a una atmosfera rica 
en CO2. Els fruits s’introduïxen en una cambra tancada on s’injecta un 
flux de CO2 que desplaça l’aire. Amb l’ajuda de sistemes de control i 
sensors de CO2, es realitzen injeccions periòdiques del gas en l’interior 
de la cambra a fi de mantindre la concentració desitjada durant el temps 

que dure el tractament.

La concentració de CO2, la temperatura d’aplicació i la duració del 
procés són els paràmetres més importants en l’eficàcia del tractament. 
Concentracions del 95-100% de CO2 asseguren un major nivell d’eficàcia, 
i és de gran importància arribar a una distribució homogènia del gas 
en l’interior de la cambra, ja que la formació de bosses d’aire afecta 
negativament l’eficàcia del procés de desastringència. Concentracions 
per davall d’estos percentatges poden resultar en fruita amb una certa 
astringència residual (Besada, 2008). Les temperatures baixes durant el 
tractament ralentitzen l’eliminació de l’astringència. Estudis realitzats en 
caqui roig brillant, si comparem l’aplicació del tractament a 12 ºC respecte 
a 20 ºC, han demostrat que l’eliminació d’astringència és més eficaç a major 
temperatura (Besada, 2008). La temperatura d’aplicació recomanada per a 
esta varietat és de 20 ºC. No obstant això, l’estat inicial de la fruita és clau 
a l’hora de decidir la temperatura d’aplicació. Cal tindre en compte que 
el caqui és un fruit molt sensible a l’etilé i que les temperatures de 20 ºC 
podrien afavorir la producció d’este compost i comprometre la fermesa dels 
fruits quan hi ha alguns sobremadurats o amb ferides. Una tria prèvia de la 
fruita abans de l’aplicació del tractament evitaria este risc. D’altra banda, 
quan els fruits es recol·lecten en dies freds és recomanable temperar-los 
en el magatzem, a fi que la temperatura de la polpa no siga excessivament 

baixa i afecte negativament l’eficàcia del procés.

Un altre factor a tindre en compte en la desastringència del caqui amb 
CO2 és la duració del tractament. La primera fase del procés té lloc 
durant el període que el fruit està exposat a les condicions de tractament. 
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En esta fase s’acumulen alts nivells d’acetaldehid i comença el procés 
d’insolubilització de tanins. La segona fase del procés pot continuar inclús 
després del tractament, quan la insolubilització dels tanins no ha acabat 
però el nivell d’acetaldehid acumulat és suficient. Encara que si bé açò 
permet acurtar en certa manera el temps d’aplicació del tractament, la 
seua duració ha de ser suficient perquè s’acumule el nivell d’acetaldehid 

necessari o en cas contrari la pèrdua d’astringència no serà completa.

En general, la duració del tractament és el paràmetre més fàcilment 
manejable en l’aplicació de CO2 i, de fet, és habitual prolongar el tractament 
per a intentar compensar deficiències en el control de la temperatura i 
concentració de CO2. Si la temperatura d’aplicació o el nivell de CO2 són 
baixos, serà necessari prolongar el tractament per a assegurar-ne l’eficàcia. 
No obstant això, cal tindre en compte que una duració excessiva del 
tractament pot comprometre la fermesa dels fruits. A més, tractaments 
molt prolongats poden ocasionar l’aparició d’alteracions internes durant el 

període de conservació i/o comercialització (fig. 11.12, capítol 11).

D’altra banda, entre els factors extrínsecs al tractament, l’estat de 
maduresa del fruit influïx de manera molt important en la seua eficàcia. 
La fruita de principi i de mitjan campanya, amb una elevada fermesa, 
perd l’astringència més fàcilment que la fruita en estats de maduresa més 
avançats a final de campanya. Per tant, aconseguir una certa homogeneïtat 
en l’estat de maduresa de la fruita en el moment d’aplicar el tractament 
amb CO2 permetrà decidir d’una forma més precisa la seua duració i 

obtindre millors resultats.

Tots estos factors han de tindre’s en compte a l’hora d’optimitzar el 
tractament per a una varietat determinada. A partir dels estudis duts a 
terme en l’IVIA s’han definit les condicions òptimes d’aplicació del 
tractament amb CO2 per a la varietat roig brillant: una concentració del 
95-100% de CO2 aplicada durant 24 hores a una temperatura de 20 ºC. 
Este tractament s’ha mostrat efectiu en els diferents estats de maduresa 

del fruit (Salvador i col·l., 2007) (fig. 12.2).
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D’altra banda, cal tindre en compte que les condicions a què ha estat 
exposat el fruit abans de rebre el tractament de desastringència poden 
afectar també l’eficàcia del procés. S’ha observat que els fruits conservats 
durant períodes prolongats a temperatures de 15 ºC presenten una 
dificultat major per a l’eliminació de l’astringència que els que estan 
acabats de recol·lectar. Açò s’ha atribuït als canvis estructurals patits per la 
polpa durant la conservació, que perd la  integritat estructural i dificulta 
la difusió del CO2 (Salvador i col·l., 2008). Si la conservació es realitza 
a baixes temperatures i el fruit presenta una fermesa elevada després 
de l’emmagatzematge no es donen estes dificultats en el procés de 
desastringència. No obstant això, cal tindre en compte que és necessari 
temperar la fruita abans que entre en la cambra de CO2. Determinades 
condicions de cultiu poden afectar també el fruit i dificultar el procés de 
desastringència. L’aplicació de tractaments per a avançar la maduració 
(capítol 8) o el cultiu sota condicions de dèficit incontrolat d’aigua (capítol 

6) podrien comprometre també l’eficàcia del tractament.

Figura 12.2. Descens del contingut de tanins solubles després del tractament de 
desastringència (95-100% CO2, 24h, 20ºC) aplicat a fruits de caqui roig brillant en 
diversos estats de maduresa.
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12.3. CONSERVACIÓ

La frigoconservació és la principal ferramenta disponible per a prolongar 
la vida postcollita de gran nombre de fruites i hortalisses. El manteniment 
dels fruits a baixa temperatura alentix l’activitat bioquímica, reduïx 
el creixement i la propagació de microorganismes, minva la pèrdua 
d’humitat del fruit i allarga la seua vida postcollita. No obstant això, la 
conservació dels fruits a temperatures inadequades pot produir desordes 
fisiològics, especialment en les fruites d’origen tropical i subtropical i 
causar greus alteracions denominades genèricament ‘danys per fred’. 
Este terme s’utilitza per a descriure les alteracions fisiològiques que es 
produïxen en alguns fruits quan són exposats a temperatures per davall 

d’un llindar crític. 

Els danys per fred es donen després d’un període d’exposició a 
temperatures inferiors a 10-15 ºC, però superiors al punt de congelació 
del fruit. A estes temperatures, els teixits del fruit es debiliten a causa de 
la impossibilitat que els processos metabòlics es desenrotllen de forma 
normal. Tant la temperatura com la duració de l’exposició al fred estan 
implicades en el desenrotllament d’esta alteració fisiològica. Estos danys 
poden desenrotllar-se en un curt període de temps si l’emmagatzematge 
es realitza per davall del llindar de temperatura crítica per al cultiu. No 
obstant això, el fruit pot resistir les temperatures dins de la zona crítica 
durant un període de temps prolongat abans que els danys siguen 

irreversibles.

En el desenrotllament dels danys per fred intervenen una sèrie de factors 
genètics, fisiològics i bioquímics, i inclús també les condicions i propietats 
tèrmiques del cultiu. S’ha observat que les espècies climatèriques són 
més proclius a patir dany per fred quan tenen molta activitat metabòlica 
i una elevada taxa respiratòria. L’estat de maduresa en collita i el grau 
d’evolució del fruit són també factors importants que determinen la seua 
sensibilitat als danys per fred. Els fruits immadurs o precoços s’han mostrat 
més sensibles a les baixes temperatures que els madurs o tardans de la 
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mateixa collita, amb independència que siguen climatèrics o no (Artés i 

Artés-Hernández, 2003).

En el cas del caqui, les condicions idònies de frigoconservació depenen 
en gran manera de la varietat. Algunes varietats poden emmagatzemar-se 
a temperatures pròximes a 0 ºC sense pèrdua aparent de qualitat (Testoni, 
2002), però altres són susceptibles als danys per fred quan es conserven 
a estes temperatures (MacRae, 1987a; Collins i Tisdell, 1995; Arnal i Del 

Río, 2004). 

Dany per fred en el caqui i tractaments per a controlar-lo

Encara que depén de la varietat, els danys per fred en caqui s’han 
relacionat en la majoria dels casos amb alteracions en la fermesa de la 
polpa. El principal símptoma de dany per fred en varietats com ara roig 
brillant i Suruga és un ablaniment dràstic de la polpa (Collins i Tisdell, 
1995; Arnal i Del Río, 2004). Mentres el fruit roman a baixes temperatures 
el dany no és visible i la fermesa de la polpa es manté sense canvis. No 
obstant això, quan el fruit es transferix a temperatures de comercialització 
té lloc una important pèrdua de fermesa. En el caqui roig brillant s’ha 
observat que després d’un període variable a 1 ºC pot produir-se un canvi 
estructural en la polpa del fruit, sense patir una pèrdua de fermesa però 
adoptant una textura dura i gomosa (Salvador i col·l., 2005a, 2005b). 
Un altre símptoma associat al dany per fred és l’enfosquiment intern, 
especialment en conservacions molt prolongades. Es manifesta com un 
enfosquiment de l’àrea central del fruit junt amb l’aparició de nòduls per 
compactació d’àrees localitzades de la polpa en la zona superior del fruit 

(Arnal i col·l., 2005).

En varietats de caqui com ara Fuyu i Suruga s’han citat també com a 
símptomes de danys per fred la gelificació i l’enfosquiment intern de la 
polpa, així com una transparència de la pell (MacRae, 1987b; Woolf 
i col·l., 1997a; Collins i Tisdell, 2005). En el roig brillant els danys per 
fred normalment no s’observen durant l’emmagatzematge a baixes 
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temperatures, sinó que es manifesten després de dos o tres dies a 
temperatura ambient. No obstant això, quan la frigoconservació és molt 
prolongada els danys poden ser visibles inclús durant l’emmagatzematge 

en fred. 

A més de la varietat, la temperatura i la duració de l’emmagatzematge, 
l’aparició dels danys per fred depén també d’altres factors que poden 
influir en el seu desenrotllament. Així, la sensibilitat del caqui roig brillant 
a les baixes temperatures depén en gran manera de l’estat de maduresa 
en el moment de la collita. La fruita recol·lectada a principi de campanya 
presenta una major incidència d’alteracions causades per les baixes 
temperatures, com ara pèrdua de fermesa i enfosquiment intern (Arnal i 
col·l., 2005; Salvador i col·l., 2005a, 2005b). Açò podria estar relacionat 
amb la producció d’etilé en els fruits durant el seu desenrotllament, ja 
que la incidència de danys per fred s’ha relacionat amb un increment en 
l’emissió d’etilé (Arnal i col·l., 2005). La major sensibilitat al fred dels fruits 
recol·lectats en estat de maduresa primerenc s’ha observat també en la 
varietat Fuyu (Krammes i col·l., 2006). En esta varietat s’ha demostrat que 
l’exposició del fruit a concentracions d’etilé de tan sols 0,2 μL/L prèvies a la 

frigoconservació poden agreujar els danys per fred (Besada i col·l., 2010a).

A causa de les importants pèrdues de qualitat postcollita causades pels 
danys per fred, un dels principals objectius de la investigació en els últims 
anys ha sigut determinar el mecanisme d’aparició d’estes alteracions, 
així com introduir mètodes per a reduir-ne la incidència i prolongar 
l’emmagatzematge frigorífic. Els danys per fred en caqui s’han associat 
amb canvis en l’estructura cel·lular. En algunes varietats com ara roig 
brillant i Fuyu la pèrdua de fermesa de la polpa provocada per les baixes 
temperatures s’ha associat a una degradació de la paret cel·lular i a una 
pèrdua d’adhesió intercel·lular (Grant i col·l., 1992; Luo i Xi, 2005; Pérez-

Munuera i col·l., 2009; Besada i col·l., 2014). 

Entre els tractaments postcollita estudiats per a reduir els danys per fred 
estan les atmosferes controlades (AC), els tractaments per calor i els 
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tractaments químics. L’atmosfera controlada (AC) o atmosfera modificada 
(AM) es basa a modificar les concentracions d’oxigen (O2) i CO2 de 
l’atmosfera que rodeja el fruit a nivells diferents dels que es troben de 
forma natural en l’aire. Esta tècnica té com a objectiu el retard de la 
senescència per mitjà de la reducció de la respiració i la producció d’etilé, 
així com també evitar en part l’aparició d’alteracions fisiològiques com els 
danys pel fred. La seua eficàcia dependrà també de la condició del fruit, 
la varietat, l’estat fisiològic, la composició atmosfèrica així com també de 

la temperatura i del temps d’emmagatzematge (Kader, 2002).

Per a la conservació en AC i AM han de mantindre’s les concentracions 
d’O2 i CO2 prop dels nivells òptims, a fi d’obtindre els efectes desitjats 
sense excedir els límits de tolerància que poden provocar desordes 
fisiològics. En caqui s’ha descrit que les atmosferes controlades poden 
permetre conservacions en fred prolongades, i es recomanen els nivells 
de 3-5% d’O2 i 5-8% de CO2 amb temperatures inferiors a 5 ºC. En 
estos processos és important prestar especial atenció a la concentració 
de CO2, perquè nivells més alts poden provocar enfosquiment en la 
polpa i desenrotllament de sabors desagradables (Crisosto i col·l., 1995). 
No obstant això, cal tindre en compte que la resposta del fruit a una 
atmosfera determinada pot variar de forma important entre les diferents 
varietats (Besada i col·l., 2015). Algunes varietats poden presentar inclús 
una resposta negativa a les condicions mencionades. Si les condicions de 
l’atmosfera de conservació no són les adequades, el fruit pot manifestar 
alteracions internes com ara enfosquiment i canvis de la textura de la polpa 
(fig. 11.13, capítol 11). Per tant, és molt important assajar i optimitzar 

l’atmosfera de conservació més adequada per a cada varietat.

La major part de la investigació duta a terme per a la conservació del 
caqui en AC i AM s’ha centrat en l’ús de bosses d’atmosfera modificada, 
principalment de polietilé. En el seu interior es genera l’atmosfera 
desitjada passivament durant l’emmagatzematge a baixes temperatures 
de la fruita (Ben-Arie i Zutkhi, 1992; Brakmann i col·l., 1997; Camargo 
i col·l., 2004; Cia. i col·l., 2006). Així, en uns quants països com ara 



322

Nova Zelanda, Corea del Sud i el Japó, el caqui Fuyu s’emmagatzema 
habitualment en AM per mitjà de segellat en boles de polietilé de 60 
microns (Kawada, 1982; MacRae, 1987b; Kim i Llig, 2005; Besada i col·l., 
2010a). Este sistema reduïx la incidència dels danys per fred, i permet un 
emmagatzematge prolongat a baixes temperatures (MacRae, 1987b; Kim 
i Llig, 2005). Encara que la conservació en AC no és tan freqüent com 
l’embalatge en AM, esta tecnologia té un gran potencial per a millorar 
l’emmagatzematge de la fruita d’algunes varietats (Brackmann i col·l., 

1997; Park, 1999; Donazzolo i Brackmann, 2002).

L’aplicació de tractaments de calor prèvia a l’emmagatzematge frigorífic 
ha demostrat tindre un efecte positiu en la reducció dels danys per fred 
en algunes varietats de caqui. En roig brillant es va obtindre un bon 
control dels danys per fred per mitjà dels tractaments d’aigua calenta, que 
van permetre prolongar la frigoconservació (Besada i col·l., 2008a). No 
obstant això, l’efecte sobre la qualitat de la fruita va ser variable segons 
l’estat de maduresa d’esta, així com també de la temperatura i duració del 
tractament. L’aplicació de banys d’aigua calenta a 45 ºC i 50 ºC a fruita 
recol·lectada a principi de campanya va resultar en un important control 
dels danys per fred. No obstant això, quan es van aplicar temperatures 
de 55 ºC es van observar alteracions en la pell del fruit en forma de 
clavillament. D’altra banda, quan els tractaments d’aigua calenta es van 
aplicar sobre fruita recol·lectada a mitjan i a final de campanya la reducció 
de l’ablaniment es va veure acompanyada de la presència d’alteracions 

en la pell, i quedà seriosament compromesa la qualitat del fruit.

En la varietat no astringent Fuyu, l’aplicació de tractaments d’aire calent 
i banys d’aigua calenta previs a l’emmagatzematge frigorífic van resultar 
també en una reducció de la gelificació i en el reblaniment de la polpa 
associats als danys per fred (Burmeister i col·l., 1997; Lay-Yee i col·l., 
1997; Woolf i col·l., 1997a; 1997b). L’efecte dels tractaments de calor en 
la reducció dels danys per fred s’ha relacionat amb la inhibició de la síntesi 
d’etilé i els canvis en l’activitat enzimàtica responsable de la degradació 
cel·lular (Vierling, 1991; Lurie i col·l., 1996; Woolf i col·l., 1997b). No 



323

obstant això, un aspecte que cal tindre en compte en l’aplicació dels 
tractaments per calor és que poden provocar enfosquiments externs 
i interns, sobretot, amb temperatures elevades i temps d’aplicació 
prolongats (Woolf i col·l., 1997a). Per això en l’actualitat estos tractaments 

no s’apliquen a l’àmbit comercial.

S’han obtingut resultats molt interessants en el control dels danys per fred 
amb l’aplicació de 1-Metilciclopropé (1-MCP), un potent inhibidor de 
l’acció de l’etilé. Aplicat després de la collita, l’1-MCP retarda els símptomes 
d’ablaniment del fruit i la gelificació de la polpa durant l’emmagatzematge 
a baixa temperatura, que són els principals danys observats en varietats 
sensibles com ara el roig brillant, Fuyu i Youhou (Salvador i col·l., 2004a; 
Kim i Lee, 2005; Krammes i col·l., 2006; Besada i col·l., 2008b; Zhang i 
col·l., 2010). En caqui roig brillant, les aplicacions de 1-MCP prèvies a la 
frigoconservació permeten l’emmagatzematge de la fruita fins a 40 dies, la 

qual cosa d’una altra forma no seria possible (fig. 12.3). 

Figura 12.3. Control de mal per fred en caqui roig brillant mitjançant l’aplicació de 
1-*MCP.
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L’ablaniment del fruit causat pel fred és el resultat de la degradació 
del material de la paret cel·lular amb la consegüent pèrdua d’adhesió 
intercel·lular. El tractament amb 1-MCP preserva la integritat de les 
parets cel·lulars i l’adhesió entre les cèl·lules adjacents (Pérez-Munuera 
i col·l., 2009). L’aplicació d’este compost reduïx també la permeabilitat 
de la membrana durant l’emmagatzematge en fred i la posterior 
comercialització a temperatura ambient (Zhang i col·l., 2010). El control 
dels danys per fred com a resultat de l’aplicació d’1-MCP s’ha associat 
també amb el manteniment d’una major activitat d’enzims antioxidants 
com el superòxid-dismutasa (SOD) i catalasa (CAT), així com amb una 
disminució en l’activitat d’enzims prooxidants, com el polifenol-oxidasa 

(PPO) i peroxidasa (POD) (Zhang i col·l., 2010).

D’altra banda, l’aplicació d’1-MCP manté també la qualitat durant 
l’emmagatzematge del caqui a temperatures moderades de 15 ºC, i permet 
allargar la seua vida útil. Açò s’ha observat en varietats astringents com ara 
Tonewase, Saijo, Hiratanenashi, Triumph i roig brillant (Harima i col·l., 
2003; Kubo i col·l., 2003; Tsviling i col·l., 2003; Salvador i col·l., 2004a) 
així com en varietats no astringents com ara Bianhua, Matsumotowase-
Fuyu, Rendaiji, Qiandaowuhe, Nathanzy i Fuyu (Luo, 2004; Niikawa i 
col·l., 2005; Ortiz i col·l., 2005; Luo, 2007; Ramin, 2008; Fang i col·l., 
2009). A més de la varietat, l’eficàcia del tractament amb 1-MCP depén 
també de l’estat de maduresa del fruit, i és més efectiu en les etapes 

inicials i intermèdies de maduresa (Kurahashi i col·l., 2005).

12.4. OPERACIONS DE CONFECCIÓ

Després de la collita els fruits se sotmeten a una sèrie d’operacions de 
preparat en centrals hortofructícoles abans de l’enviament al mercat 
de destinació. En el cas del caqui consistixen bàsicament en l’aplicació 
del tractament d’eliminació de l’astringència en les varietats que ho 
necessiten, la conservació frigorífica i la confecció de la fruita per a la 

seua comercialització en funció de la demanda del mercat.
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Les línies de confecció s’utilitzen per a la neteja, el llavat, el tractament 
i l’encaixat dels fruits. Estes línies han de dimensionar-se de manera que 
hi haja un flux constant de fruita que permeta una confecció eficient, 
en la qual els operaris puguen desenrotllar les tasques de tria i selecció 
amb facilitat i minimitzar els danys mecànics en els fruits. En les línies 
de confecció han d’evitar-se en la mesura que siga possible els bots, així 
com els canvis bruscos d’altura o de direcció que puguen causar ferides, 
fregaments i alteracions fisiològiques en la fruita, moltes vegades no 
perceptibles a simple vista. Els fruits electrònics són una ferramenta eficaç 
per a avaluar l’impacte de la maquinària sobre els fruits. No obstant això, 
cal tindre en compte que pot haver colps per davall del llindar de dany 

que, repetits en el temps, poden ocasionar greus desordes sobre els fruits.

Els fruits del caquier s’incorporen a la línia de confecció per mitjà d’un 
bolc, que potser de tipus manual o mecànic en funció de la capacitat de la 
línia i el volum de la fruita a confeccionar. En ambdós casos és fonamental 
minimitzar els impactes de la fruita amb la línia, realitzar un bolc cuidadós 
de les caixes i encoixinar les zones de contacte. També pot realitzar-se 
sobre una bassa d’aigua, en la qual la translació de la fruita es realitza per 
mitjà de corrons impulsats per corrents d’aigua. Així s’amortix la caiguda 
del fruit de manera considerable i és el sistema habitual en les línies de 

confecció de les fruites més sensibles als danys mecànics.

Una vegada incorporada a la línia, és molt important realitzar una selecció 
o tria de la fruita en què s’eliminen del flux principal tots els fruits amb 
alteracions o defectes que puguen evolucionar i provocar problemes 
durant la postcollita (colps, talls, ferides sense cicatritzar, etc.). Una vegada 
seleccionada la fruita normalment se li aplica un simple raspallat, que en 
el cas del caqui és suficient per a aconseguir una fruita brillant amb bona 
aparença. Encara que no és molt comú, també poden incorporar-se a 
la línia un llavat i posterior assecat per a aconseguir d’esta manera un 
millor aspecte. A més, llavant la fruita es retira la brutícia procedent del 
camp i es disminuïx la concentració de residus dels productes fitosanitaris 
aplicats en precollita. Els detergents empleats en el llavat han de dosificar-
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se correctament i han de ser específics per a la neteja de fruita, amb 
distints pH i composicions segons l’ús i la intensitat de llavat que vulguem 
aplicar. L’aplicació del detergent pot realitzar-se per mitjà de cortina de 
bromera (producció de bromera amb batedora o bambolleig d’aire) o 
barra de degoteig, en la qual l’aplicació es realitza per mitjà d’addició de 

gotes d’aigua amb detergent i no amb un doll continu d’aigua.

L’aclarida dels detergents ha de ser sempre perfecta, perquè la presència 
de restes d’estos productes en els fruits els deixarà apegalosos i amb falta 
de brillantor. Cal deixar un espai de temps suficient entre l’aplicació del 
detergent i l’aclarit perquè hi haja un temps de contacte adequat i per 
tant bon tractament i bona neteja. Encara que poc freqüents a causa de 
la limitació de productes postcollita autoritzats en el caqui, és possible 
aplicar en línia per via aquosa sobre la fruita (sistema en línia) algun 
compost per a millorar la condició de la fruita. Consistix a aplicar un 
tractament a baix volum, prèviament diluït a la concentració desitjada, 
sobre la fruita per polvorització amb rotors o embocadures. S’aplicaria 
posteriorment al llavat i requeriria un assecat posterior amb túnels d’aire. 
La fruita ha d’arribar a este punt amb la menor quantitat d’aigua possible 

per a evitar la dilució del tractament aplicat.

Igualment, i encara que tampoc està molt estés el seu ús en caqui, es pot 
encerar la fruita en la línia. La majoria d’additius alimentaris registrats 
en altres cultius per a la seua aplicació amb ceres no estan autoritzats 
per a l’ús en fruits del caquier. No obstant això, es poden aplicar alguns 
recobriments comestibles autoritzats. Per a aconseguir un encerat òptim 
la fruita ha d’arribar completament seca a l’aplicador. Si la fruita està 
mullada l’aigua diluïx el recobriment, amb la qual cosa es perd la brillantor 
i la resta de propietats fisicoquímiques del tractament. Per a això, la fruita 
ha de romandre en l’interior del túnel d’assecat el temps necessari sense 

que la temperatura d’este supere els 45 ºC.

El recobriment ha d’aplicar-se a la dosi òptima. Un encerat pobre pot 
donar-nos com a resultat una menor brillantor i un escàs control de les 
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pèrdues de pes dels fruits. Igualment, un excés de cera podria tancar 
massa els estomes de la pell del fruit i produir mals sabors. Podria ocasionar 
també un mal assecat dels fruits i embrutar la línia de confecció. Després 
de l’encerat és igualment important l’assecat de la fruita. Posteriorment a 
totes estes operacions s’ha de classificar la fruita per calibres. La separació 
per grandària del fruit es realitza per mitjà de calibradors, i s’utilitzen els 

de pes i cada vegada més els que incorporen visió artificial (electrònics).

Finalment l’encaixament de caqui pot realitzar-se de forma completament 
manual o bé mecànicament. En l’anomenat Rapid Pack la fruita es 
deposita de forma automàtica sobre les caixes de confecció i els operaris 
la col·loquen en alvèols. També pot realitzar-se de forma completament 
automatitzada, utilitzant un sistema de ventoses de succió que omplin les 
caixes per capes. En el caqui l’encaixament sol realitzar-se a una sola capa 
sobre alvèol plàstic o de cel·lulosa. Una altra opció que s’implanta cada 
vegada més en la confecció de caqui és el preembalatge, que consistix 
a realitzar confeccions amb un pes i un nombre de peces per caixa 
prèviament determinat (de 0,3 a 1 kg). Posteriorment es recobrix la caixa 

amb film plàstic o amb malla plàstica. 

Alteracions associades al dany mecànic provocat pel pas per la línia 

de confecció

Els impactes que patixen els fruits del caquier durant el procés de manipulació 
en la línia de confecció poden provocar danys mecànics que desencadenen 
alteracions externes o internes. Els fruits del caquier són molt susceptibles 
al dany per fregament en la línia de confecció, bé per un raspallat excessiu 
o pel pas per corrons. Normalment, un fregament excessiu en la línia es 
manifesta com un enfosquiment de la pell o ‘tenyit’ en la zona equatorial 
del fruit, que coincidix amb l’àrea en contacte amb l’element de gir. La 
intensitat del dany augmenta amb el temps que transcorre després de la 
confecció, per la qual cosa pot fer-se visible en el punt de venda, amb els 
consegüents problemes que açò ocasiona per al proveïdor. La sensibilitat 
del caqui al fregament és variable al llarg de la campanya de recol·lecció, 
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per això és aconsellable la realització d’avaluacions periòdiques a fi de 

determinar els fregaments que pot causar la línia.

Una alteració molt comuna que pot limitar de forma molt considerable la 
comercialització del fruit és l’enfosquiment de la polpa. Este enfosquiment 
correspon a un enfosquiment del teixit, que comença en la zona més 
superficial de la polpa del fruit i va arribant a profunditat amb el temps. 
Pot presentar-se sense existir símptomes externs visibles, per la qual 
cosa moltes vegades només apareix quan el consumidor final pela el 
fruit. En algunes campanyes, la incidència de l’enfosquiment ha portat 
a la devolució de partides completes, i ha arribat a unes pèrdues molt 

importants de fins al 15-20% de fruita comercialitzada.

Esta alteració en el caqui roig brillant ha sigut estudiada amb profunditat en 
el Centre de Tecnologia Postrecol·lecció de l’IVIA (Novillo i col·l., 2014a). 
Estos estudis van demostrar que la principal causa de l’enfosquiment de 
la polpa és el dany mecànic que patix el fruit quan passa per la línia de 
confecció. La incidència i la gravetat de l’enfosquiment es va veure també 
afectada pel nivell d’astringència que presenta el fruit en el moment de 

produir-se el dany mecànic.

S’han identificat dos tipus principals d’alteracions en la polpa del caqui 
roig brillant quan se sotmet a danys mecànics (fig. 12.4). L’enfosquiment 

Figura 12.4. Alteracions de enfosquiment i taca rosada associades al mal mecànic en 
fruits de caqui roig brillant.

 Sin alteraciones Browning Pinkish Bruising

 Confección manual Confección mecánica
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(browning) que apareix únicament quan els danys mecànics es produïxen 
sobre fruita sotmesa prèviament al tractament de desastringència amb 
CO2. Esta alteració compromet seriosament la qualitat del fruit durant la 
comercialització. D’altra banda, el tacat rosat (pinkish bruising) es presenta 
en fruita encara astringent sotmesa a dany mecànic greu. La incidència 
d’enfosquiment és més acusada com menor és el nivell d’astringència del 
fruit i, de fet, la fruita amb alt nivell d’astringència no sol presentar esta 
alteració. En canvi, la incidència del tacat rosat s’incrementa amb el nivell 
d’astringència. El desenrotllament d’estes dos alteracions s’ha associat a 
un procés d’oxidació de tanins induït per l’estrés oxidatiu que patix el 
fruit quan rep el dany mecànic i que es veu agreujat per l’exposició al 

tractament de CO2 (Novillo i col·l., 2014a; Novillo i col·l., 2014b).

Tenint en compte els resultats obtinguts en les investigacions assenyalades 
anteriorment, les recomanacions pràctiques de maneig per a minimitzar 
les pèrdues de qualitat que provoca l’aparició d’enfosquiment en polpa 

de caqui són:

– Evitar qualsevol tipus de dany mecànic en la recol·lecció, la confecció 

i el transport.

– Realitzar les operacions de confecció prèviament a l’aplicació del 

tractament d’eliminació de l’astringència.

– Minimitzar la duració del tractament de desastringència, i evitar la 

sobreexposició al CO2.

– En cas de conservació frigorífica, ha de realitzar-se prèviament a la 
confecció i al tractament de desastringència, i evitar conservacions 

prolongades a baixa temperatura posteriors als processos de confecció. 



330

12.5. BIBLIOGRAFIA

Abeles, F.B., Morgan, P.W., Saltveit, M.E. 1992. Ethylene in plant biology. 
Academic Press, San Diego.

Agustí, M., Juan M., Yagüe, B., Mesejo, C., Martínez-Fuentes, A., Almela, 
V. 2003. Tratamientos para retrasar la maduración del fruto del caqui 
(Dyospiros kaki L.). Comunitat Valenciana Agrària 24:27-33.

Agustí, M., Juan M., Martínez-Fuentes, A., Mesejo, C., Almela, V. 2004. 
Calcium nitrate delays climacteric of persimmon fruit. Ann. Appl. Biol. 
144:65-69.

Ahmed, D.M., Sobieh M.E. 2007. Removing astringency of Costata per-
simmon fruits by carbon dioxide and nitrogen enriched atmospheres. 
American-Eurasian J. Agric and Environ. Sci. 2:731-740.

Antoniolli, L.R., de Camargo-Castro, P.R., Kluge, R.R., Scarpare-Filho, J.A. 
2000. Remoção da adstringência de frutos de caquizeiro ‘Giombo’ 
sob diferentes períodos de exposição ao vapor de álcool etílico. Pesq. 
Agropec. Bras. 35: 2083-2091.

Antoniolli, L.R., de Camargo-Castro, P.R., Kluge, R.R., Scarpare-Filho, J.A. 
2003. Use of polyethylene bags on conservation of ‘Giombo’ persim-
mons during cold storage. Rev. Bras. Frutic. 25:77-80.

Arnal, L., Del Río, M.A. 2003. Removing astringency by carbon dioxide 
and nitrogen-enriched atmospheres in persimmon fruit cv. ‘Rojo bri-
llante’. J. Food Sci. 68:1516-1518.

Arnal, L., Del Río, M.A. 2004. Effect of cold storage and removal astrin-
gency on quality of persimmon fruit (Penicillium expansum L.) cv. Rojo 
Brillante. Food Sci. Tech. Int. 10:179-185.

Arnal, L., Salvador, S., Monterde, A., Cuquerella, J. 2005. Alteraciones de 
caqui ‘Rojo Brillante’ provocadas por las bajas temperaturas. V Con-
greso Ibérico en Ciencias Hortícolas. IV Congreso Iberoamericano de 
Ciencias Hortícolas. Porto, 22-27 maig. 



331

Artés, F., Artés-Hernández, F. 2003. Daños por frío en la postrecolección de 
frutas y hortalizas. pàg. 299-310. En: A. López, A. Esnoz, F. Artés (eds), 
Avances en ciencias y técnicas del frío 1. UPCT i SECYTEF, Espanya.

ASTM (American Society for Testing and Materials) 1995. Standard defini-
tions of terms relating to sensory evaluation of materials and products. 
Annual book of ASTM standars. ASTM, Philadelfia.

Bellini, E., Giannelli, G. 1982. Nuovi orientamenti varietali del kaki. Infor. 
Agrar. 38:27-44.

Ben-Arie, R., Zutkhi, Y. 1992. Extending the storage life of ‘Fuyu’ persim-
mon by modified-atmosphere packaging. HortScience 27:811-813.

Ben-Arie, R., Sonego, L. 1993. Temperature affects astringency removal 
and recurrence in persimmon. J. Food Sci. 58:1397-1400.

Ben-Arie, R., Saks Y., Sonego L., Frank A. 1996. Cell wall metabolism in 
gibberellin treated persimmon fruits. Plant Growth Regul. 19:25-33.

Besada, C. 2008. Mejora de la tecnología de la desastringencia, conser-
vación y comercialización de caqui ‘Rojo Brillante’ para consumo en 
fresco. Tesi doctoral, Universitat Politècnica de València.

Besada, C., Salvador, A., Arnal, L., Martínez-Jávega J.M. 2008a. Hot wa-
ter Treatment for chilling injury reduction of astringent ‘Rojo Brillante’ 
persimmon at different maturity stages. HortScience 43:2120-2123.

Besada, C. Arnal, L., Salvador, A. 2008b. Improving storability of persim-
mon cv. Rojo Brillante by combined use of preharvest and postharvest 
treatments. Postharvest Biol. Technol. 50:169-175.

Besada, C., Jackman, R.C., Olsson, S., Woolf, A.B. 2010a. Response of 
‘Fuyu’ persimmons to ethylene exposure before and during storage. 
Postharvest Biol. Technol. 57:124-131.

Besada, C., Salvador, A., Arnal, L., Martínez-Jávega, J.M. 2010b. Optimi-
zation of the duration of deastringency treatment depending on per-
simmon maturity. Acta Hort. 858:69-74.



332

Besada, C., Tanaka, T., Granell, A., Salvador, A. 2011. Characterization of 
tannins from ‘Rojo Brillante’ persimmon. IV International Conference 
Postharvest Unlimited. Wenatchee (EEUU), 23-26 May.

Besada, C., Novillo, P., Navarro, P., Salvador, A. 2014. Effect of a low 
oxygen atmosphere combined with 1-MCP pretreatment on preserving 
the quality of ‘Rojo Brillante’ and ‘Triumph’ persimmon during cold 
storage. Sci. Hort. 179:51-58.

Besada, C., Novillo, P., Llorca, E., Hernando, I., Salvador, A. 2015. Short-
term high CO2 treatment alleviates chilling injury of persimmon cv. 
Fuyu by preserving the parenchyma structure. Food Control 51:163-
170.

Brackmann, A., Mazaro S.M., Saquet A.A. 1997. Cold storage of persim-
mons (Penicillium expansum L.) cultivars Fuyu and Rama Forte. Ciencia 
Rural 27:561-565.

Burmeister, D.M., Ball S., Green, S., Woolf, A.B. 1997. Interaction of hot 
water treatments and controlled atmosphere storage on quality of 
‘Fuyu’ persimmons. Postharvest Biol. Technol. 12:71– 81.

Camargo, L., Lucchetta, L., Marini, L., Zanuzzo, M., Zanatta, J., Valmor, 
C. 2004. Armazenamento refrigerado de caquis ‘Fuyu’, sob atmosfera 
modificada com adsorção de etileno. Rev. Bras. Frutic. 26:414-418.

Candir, E.E., Ozdemira, A.E., Kaplankirana, M., Toplua, C. 2009. Physico-
chemical changes during growth of persimmon fruits in the East Medi-
terranean climate region. Sci. Hort. 121:42-48.

Cia, P., Benato E.A., Sigrist J.M.M., Sarantopóulos C., Oliveira L.M., Padula 
M. 2006. Modified atmosphere packaging for extending the storage life 
of ‘Fuyu’ persimmon. Postharvest Biol. Technol. 42:228-234.

Collins, R.J., Tisdell J.G. 1995. The influence of storage time and tempe-
rature on chilling injury in Fuyu and Suruga persimmon (Penicillium 
expansum L.) grown in subtropical Australia. Postharvest Biol. Technol. 
6:149-157.



333

Crisosto, C., Mitcham, E.J., Kader, A. 1995. Perishables handling 84. De-
partment of Plant Sciences, University of California, Davis. http://
postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/Persimmon/

Del Bubba, M., Giordani E., Pippucci L., Cincinelli A., Checchini L., Galvan 
P. 2009. Changes in tannins, ascorbic acid and sugar content in astrin-
gent persimmons during on-tree growth and ripening and in response to 
different postharvest treatments. J. Food Compos. Anal. 22:668-677.

Donazzolo, J., Brackmann, A. 2002. Effect of CO2 under controlled at-
mosphere storage on the quality of ‘Fuyu’ persimmons (Penicillium ex-
pansum L.). Rev. Bras. Agrociência 8:241-245.

Fang, H., Shu-shang M.A., Ji-shu Z., Qing-mei H., Gang Z., Chun-lin W. 
2009. Effects of 1-Methylcyclopropene on postharvest physiology and 
cell ultra-structure of pollination-constant and non-astringent persim-
mon during storage. Acta Hort. Sinica 4:487-492.

Gottreich M., Blumenfeld, A. (1991) Light microscopic observations of 
tannin cell walls in persimmon fruit. J. Hort. Sci. 66: 731-736.

Grant, T.M., MacRae E.A., Redgwell R.J. 1992. Efect of chilling injury on 
physicochemical properties of persimmon cell walls. Phytochemistry 
31:3739-3744.

Harima, S., Nakano R., Yamauchi S., Kitano Y., Yamamoto Y., Inaba A., Kubo 
Y. 2003. Extending shelf-life of astringent persimmon (Penicillium expan-
sum Thunb.) fruit by 1-MCP. Postharvest Biol. Technol. 29:319-324.

Ikegami, A., Yonemori, K., Kitajima, A., Sato, A., Yamada, M. 2005a. Ex-
pression of genes involved in proanthocyanidin biosynthesis during fruit 
development in a chinese pollination-constant, nonastringent (PCNA) 
persimmon, `Luo Tian Tian Shi’. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130:830-835.

Ikegami, A., Kitajima, A., Yonemori, K. 2005b. Inhibition of flavonoid 
biosynthetic gene expression coincides with loss of astringency in polli-
nation-constant, non-astringent (PCNA)– type persimmon fruit. J. Hort. 
Sci. Biotechnol. 80: 225-228. 



334

Itamura, H., Kitamura, T., Taira, S., Harada, H., Ito, N., Takahashi, Y., 
Fukushima, T. 1991. Relationship between fruit softening, ethylene 
production and respiration in Japanese persimmon ‘Hiratanenashi’. J. 
Japan Soc. Hort. Sci 60:695-701. 

Kader, A.A. 2002. Postharvest technology of horticultural crops. Division 
of Agriculture and Natural Resources. University of California.

Kanzaki, S., Yonemori, K., Sato, A., Yamada, M., Sugiura, A. 2000. Evalua-
tion of RFLP analysis for discriminating PCNA genotype in some persim-
mon cultivars. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 69:702-704.

Kawada, K. 1982. Use of polymeric films to extend postharvest life and impro-
ve marketability of fruits and vegetables – unipack: individually wrapped 
storage of tomatoes, oriental persimmons and grapefruit. pàg. 87-99. En: 
D.G. Richardson, M. Meheruik (eds.), Controlled atmospheres for stora-
ge and transport of perishable agricultural commodities. Oregon State 
University School of Agriculture. Symp. Ser. 1. Timber Press, Beaverton.

Kim, Y.K., Lee J.M. 2005. Extension of storage and shelf-life of sweet per-
simmon with 1-MCP. Acta Hort. 685:165-174.

Krammes, J.G., Argenta L.C., Vieira M.J. 2006. Influences of 1-Methyl-
cyclopropene on quality of persimmon fruit cv. ´Fuyu´ after cold sto-
rage. Acta Hort. 727:513-518.

Kubo, Y., Nakano R., Inaba A. 2003. Cloning of genes encoding cell wall 
modifying enzymes and their expression in persimmon fruit. Acta Hort. 
601:49-55.

Kurahashi, T., Matsumoto, T., Itamura, H. 2005. Effects of 1-Methylcyclo-
propene (1-MCP) and ethylene absorbent on softening and shelf life of 
dry ice-treated japanese persimmon ‘Saijo’ harvested at various matu-
ration stages. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 74: 63-67.

Lay-Yee, M., Ball, S., Forbes, S.K., Woolf, A.B. 1997. Hot-water treatment 
for insect disinfestation and reduction of chilling injury of ‘Fuyu’ per-
simmon. Postharvest Biol. Technol. 10:81-87.



335

Lee, Y.M., Jang S.J., Lee Y.J. 1997. Effect of preharvest application of MGC-
140 and GA3 on storability of ‘Fuyu’ persimmon (Penicillium expan-
sum L.). J. Korean Soc. Hortic. Sci. 38:157-161.

Luo, Z.S. 2004. Effect of 1-Methylcyclopropene on persimmon fruit ripe-
ning and pectin metabolism. J. Fruit Sci. 21:229-232.

Luo, Z.S., Xi, Y.F. 2005. Effect of storage temperature on physiology and 
ultrastructure of persimmon fruit. J. Zhejiang University Agri. Life Sci. 
31:195-198.

Luo, Z. 2007. Effect of 1-Methylcyclopropene on ripening of postharvest per-
simmon (Penicillium expansum L.) fruit. Food Sci. Technol. 40:285-291.

Lurie, S., Handros A., Fallik E., Shapira R. 1996. Reversible inhibition 
of tomato fruit gene expression at high temperature. Plant Physiol. 
110:1207-1214.

Lyman, B.J., Green, B. 1990. Oral astringency: effects of repeated exposure 
and interactions with sweeteners. Chem. Senses 15:151-164.

MacRae, E.A. 1987a. Development of chilling injury in New Zealand grown 
‘Fuyu’ persimmon during storage. N. Z. J. Exp. Agric. 15:333-344.

MacRae, E.A., 1987b. Storage and shelf life of Fuyu and Flat Fuyu persim-
mon in New Zealand 1984-1986. Division of Horticulture and Proces-
sing. DSIR, Postharvest bulletin 335.

Matsuo T., Itoo S. 1977. On mechanisms of removing astringency in per-
simmon fruits by carbon dioxide treatment. Some properties of two 
processes in the de-astringency. Plant Cell Physiol. 18:17-25. 

Matsuo, T., Itoo, S. 1978. The chemical structure of kaki-tannin from im-
mature fruit of the persimmon (Penicillium expansum L.). Agri. Biol. 
Chem. 42(9): 1637-1643.

Matsuo, T., Itoo, S. 1982. A model experiment for de-astringency of per-
simmon fruit with high carbon dioxide: in vitro gelation of kaki-tannin 
by reacting with acetaldehyde. Agri. Biol. Chem. 46:683-689.



336

Matsuo, T., Itoo, S., Ben-Arie, R. 1991. A model experiment for eliciting 
the mechanism of astringency removal in persimmon fruit using respi-
ration inhibitors. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 60: 437-442.

Mowat, A.D., Poole, P.R., Whitaker, G., Edwards, C. 1998. Tannin cell 
content and distribution in persimmon (Penicillium expansum L.) as a 
cause of residual astringency. Acta Hort. 464:482-482.

Nakano, R., Yonemori K., Sugiura, A., Kataoka, I. 1997. Effect of gibbere-
llic acid and abscisic acid on fruit respiration in relation to final swell 
and maturation in persimmon. Acta Hort. 436:203-214.

Nakatsubo, F., Enokita, K., Murakami, K., Yonemori, K., Sugiura, A., Utsuno-
miya, N., Subhadrabandhu, S. 2002. Chemical structures of the conden-
sed tannins in the fruits of Diospyros species. J. Wood Sci. 48:414-418.

Niikawa, T., Inari, T., Ozeki, T., Mitsui, B. 2005. Effects of 1– Methylcyclo-
propene on flesh firmness during storage of pollination-constant and 
non-astringent cultivars of Japanese persimmon (Penicillium expan-
sum). J. Japan. Soc. Food Sci. Technol. 52:68-73.

Novillo, P., Salvador, A., Llorca, E., Hernando, I., Besada, C. 2014a. Effect 
of CO2 deastringency treatment on flesh disorders induced by mecha-
nical damage in persimmon. Biochemical and microstructural studies. 
Food Chem. 145:454-463.

Novillo, P., Salvador, A., Magalhaes, T., Besada, C. 2014b. Deastringency 
treatment with CO2 induces oxidative stress in persimmon fruit. Post. 
Biol. Technol. 92:16-22.

Ortiz, G.I., Sugaya, S., Sckozawa, Y., Ito, H., Wada, K., Gemma, H. 2005. 
Efficacy of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) in prolonging the shelf-life 
of ‘Rendaiji’ persimmon fruits previously subjected to astringency re-
moval treatment. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 74:248-254.

Park Y.S. 1999. Changes in the incidence of fruit skin blackening, phenolic 
acids, and ethanol production of non-astringent ‘Fuyu’ persimmon fruit 
during CA and MAP storage. J. Korean Soc. Hortic. Sci. 40: 83-87.



337

Pérez-Munuera, I., Hernando, I., Larrea, V., Besada, C., Arnal, L., Sal-
vador, A. 2009. Microstructural study of chilling injury alleviation by 
1-Methylcyclopropene in persimmon. Hort Science 44:742-745.

Pesis, E., Levi, A., Ben-Arie, R. 1987. The role of acetaldehyde production 
in the removal of astringency from persimmon fruit under various mo-
dified atmospheres. J. Food Sci. 53:153-156.

Prinz, J.F., Lucas, P.W. 2000. Saliva tannin interactions. J. Oral Rehab. 
27:991-994.

Ramin, A.A. 2008. Shelf-life extension of ripe non-astringent persimmon 
fruit using 1-MCP. Asian J. Plant Sci. 7: 218-222.

Salvador, A., Arnal, L., Monterde, A., Cuquerella, J. 2004a. Reduction of 
chilling injury symptoms in persimmon fruit cv. Rojo Brillante by 1– 
MCP. Postharvest Biol. Technol. 33:285-291.

Salvador, A., Arnal L., Monterde, A., Martínez-Jávega, J.M. 2005a. Influen-
ce of ripening stage at harvest on chilling injury symptoms of persim-
mon cv. Rojo Brillante stored at different temperatures. Food Sci. Te-
chnol. Int. 11:359-365.

Salvador, A., Arnal L., Monterde, A., Carvalho, C.P., Martínez-Jávega, J.M. 
2005b. Effect of harvest date in chilling-injury development of persim-
mon fruit. Acta Hort. 687:399-400.

Salvador, A., Arnal, L., Besada, C., Larrea, V., Quiles, A., Pérez-Munuera 
I. 2007. Physiological and structural changes during ripening and deas-
tringency treatment of persimmon fruit cv. Rojo Brillante. Postharvest 
Biol. Technol. 46:181-188.

Salvador A., Arnal L., Besada, C., Larrea, V., Hernando I., Pérez-Munuera, 
I. 2008. Reduced effectiveness of the treatment for removing astrin-
gency in persimmon fruit when stored at 15ºC. Physiological and mi-
crostructural study. Postharvest Biol. Technol. 49:340-347.

Schiffman, S.S., Suggs, M.S., Simon, S.A. 1992. Astringent compounds 
suppress taste response in gerbil. Brain Research 595:1-11.



338

Sugiura, A., Yonemori, K., Harada, H., Tomama, T. 1979. Changes of etha-
nol and acetaldehyde contents in Japanese persimmon fruits and their 
relation to natural deastringency. Studies from Inst. Hort. Kyoto Univ. 
9:41-47.

Sugiura A. 1983. Origin in varietal differentiation in Japanese persimmon. 
Recent Advances in Plant Breeding 25:29-37.

Sugiura, A., Tomana, T. 1983. Relationships of ethanol production by 
seeds of different types of Japanese persimmons and their tannin con-
tent. Hort Sci. 18:319-321.

Suzuki, T., Someya, S., Hu, F., Tanokura, M. 2005. Comparative study 
of catechin compositions in five Japanese persimmons (Penicillium ex-
pansum). Food Chemistry 93:149-152.

Taira, S., Itamura, H., Abe, K., Watanabe, S. 1989. Comparison of the cha-
racteristics of removal of astringency in two japanesse persimmon cul-
tivars, ‘Denkuro’ and ‘Hiratanenashi’. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 58:319-
325.

Taira, S., Oba, S., Watanabe, S. 1992a. Removal of astringency from ‘Hi-
ratanenashi’ persimmon fruit with a mixture of ethanol and carbon 
dioxide. Japan. Soc. Hort. Sci. 61:437-443.

Taira, S., Satoh, and Watanabe, S. 1992b. Relationship between differen-
ces in the ease of removal of astringency among fruits of Japanese per-
simmon (Diospiros kaki Thunb.) and their ability to accumulate etha-
nol and acetaldehyde. Japan. Soc. Hort. Sci. 60:1003-1009.

Taira, S., Matsumoto N., Ono M. 1998. Accumulation of soluble and inso-
luble tannins during fruit development in nonastringent and astringent 
persimmon. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 67:572-576.

Tanaka, T., Takahashi, R., Kouno, I., Nonaka, G. 1994. Chemical evidence 
for the de-astringency (insolubilization of tannins) of persimmon fruit. 
J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1:3013-3022.



339

Testoni, A. 2002. Post-harvest and processing of persimmon fruit. pàg. 
53-66. En: E. Bellini, E. Giordani (eds.), Options Méditerranéennes: 
Série A. Séminaires Méditerranéens 51, CIHEAM-IAMZ, Saragossa, 
Espanya.

Thorngate, J.H., Noble, A.C. 1995. Sensory evaluation of bitterness and 
astringency of 3R(-)-epichatechin and 3S(+)-catechin. J. Sci. Food. 
Agric. 67:531-535.

Tsviling, A., Nerya, O., Gizis, A., Sharabi-Nov, A., Ben-Arie, R. 2003. 
Extending the shelf-life of ‘Triumph’ persimmons after storage with 
1-MCP. Acta Hort. 599:53-58.

Ullio, L. 2003. Persimmon growing in New South Wales. NSW Agriculture, 
11 pp.

Vidrih, R., Simcic, M., Hribar, J., Plestenjak, A. 1994. Astringency remo-
val by high CO2 treatment in persimmon fruit (Penicillium expansum). 
Acta Hort. 368:652-656.

Vierling, E. 1991. The roles of heat shock proteins in plants. Annu. Rev. 
Plant Phys. Mol. Biol. 42:579-620.

Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., Joyce, D. 1998. Postharvest: An 
introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and 
ornamentals. CAB International, Wallingford, UK. 

Woolf, A.B., Ball, S., Spooner, K.J., Lay-Yee, M., Ferguson, I.B., Watkins, 
C.B., Gunson, A., Forbes, S.K. 1997a. Reduction of chilling injury in 
the sweet persimmon ‘Fuyu’ during storage by dry air heat treatments. 
Postharvest Biol. Technol. 11:155-164.

Woolf, A.B., MacRae, E.A., Spooner, K.J., Redgwell, R.J. 1997b. Changes 
to physical properties of the cell wall and polyuronides in response 
to heat treatment of ‘Fuyu’ persimmon that alleviate chilling injury. J. 
Amer. Soc. Hort. Sci. 122:698-702.



340

Yamada, M., Taira, S., Ohtsuki, M., Sato, A., Iwanami, H., Yakushiji, H., 
Wang, R., Yang, Y., Li, G. 2002. Varietal differences in the ease of as-
tringency removal by carbon dioxide gas and ethanol vapor treatments 
among oriental astringent persimmons of Japanese and Chinese origin. 
Sci. Hort. 94:63-72.

Yonemori, K., Matsushima, J. 1984. Chemical characteristics of tannins 
from nonastringent and astringent type fruits of Japanese persimmon 
(Penicillium expansum) with particular reference to ultracentrifugal be-
havior. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 53:121-126.

Yonemori, K., Matsushima, J. 1985. Property of development of the tannin 
cells in non-astringent type fruits of Japanese persimmon (Penicillium 
expansum) and its relationship to natural deastringency. J. Japan. Soc. 
Hort. Sci. 54:201-208.

Yonemori, K., Matsushima, J. 1987. Changes in tannin cell morphology 
with growth and development of Japanese persimmon fruit. J. Am. 
Soc. Hort. Sci. 112:818-821.

Yonemori, K., Oshida, M., Sugiura, A. 1997a. Fine structure of tannin cells 
in fruit and callus tissues of persimmon. Acta Hort. 436:403-413.

Yonemori, K., Oshida, M., Fukuda, F., Sugiura, A. 1997b. A micropipette 
method for collecting vacuolar sap of intact tannin and parenchyma 
cells in persimmon. Hort Science 32:694-697.

Yonemori, K., Suzuki, Y. 2009. Differences in three-dimensional distribu-
tion of tannin cells in flesh tissue between astringent and non-astrin-
gent type persimmon. Acta Hort. 833:119-124.

Zavrtanik, M., Hribar, J., Vidrih, R. 1999. Effect of short anoxia exposure on 
metabolic changes of persimmon fruits (Penicillium expansum L). Acta 
Hort. 485:405-411.

Zhang, Y., Rao, J., Sun, Y., Li, S. 2010. Reduction of chilling injury in sweet 
persimmon fruit by 1-MCP. Acta Hort. Sinica. 37:547-552.



341




