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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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