
Fernando Pomares, Vicente Gris i María R. Albiach
Centre per al Desenrotllament de l’Agricultura Sostenible
Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)

FERTILITZACIÓ7





143

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).



171

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).
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