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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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Figura 11.3. Presència de ‘calyx cavity’ i podriment associada a aquesta.

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
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una major sensibilitat a esta alteració.

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 distingirse 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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Figura 11.8. Danys de
ramejat en fruits de caqui.

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 11.9. 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.
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cv. Rojo Brillante

cv. Triumph

cv. Giombo

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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Figura 11.15. Gomositat, nodul·lació i tacat intern en caqui roig brillant associats als
danys per fred en conservacions molt prolongades.

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 11.16. 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 (1MCP) 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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