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MANEIG DEL REG. NECESSITATS HÍDRIQUES 
DEL CAQUI I RESPOSTES A L’ESTRÉS HÍDRIC

6.1. NECESSITATS HÍDRIQUES DEL CAQUI

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

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

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

de reg adequades.

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

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

evapotranspiració de referència (ETo) 

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

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

entra en joc el factor Kc.

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

valors lleugerament superiors a la unitat.

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

com les del cultiu.

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

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

Mes ETo (mm) Pluviometría 
(mm)

Necessitats de 
reg plançó

 (m3/ha)

Necessitats 
de reg jove 

(m3/ha)

Necessitats 
de reg adult 

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

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

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

6.2. PROGRAMACIÓ DEL REG

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

regs llargs i més espaiats entre si.

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

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

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

regs més abundants.

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

informació del clima (ETo i Kc).

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

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

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

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

mesura de la humitat en el sòl.

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

Figura 6.4. Mesura de la humitat del sòl amb 
sonda portàtil per a la gestió de reg en caqui.
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Un dels problemes que presenten és que la zona de mesura és limitada, 
corresponent únicament a uns 10 cm en alçària (5 cm per damunt i 
5 cm per davall del sensor) i aproximadament 7 cm de radi al voltant 
de l’anell, encara que és en els 3 cm més pròxims al tub d’accés on es 
concentra el 90% del senyal. A més, cal tindre en compte que el contingut 
d’humitat en el sòl d’una parcel·la és molt variable, especialment amb el 
reg localitzat per degoteig on no s’humiteja uniformement tot el sòl que es 
mulla. D’altra banda, la distribució del sistema radicular dista molt de ser 
homogènia, tant en profunditat com horitzontalment. Tot això fa que es 
recomane instal·lar més d’una sonda per parcel·la, a fi de disposar d’una 
mesura més representativa del contingut d’aigua en el sòl disponible per 
a la planta. El gran avantatge que presenten estes sondes des del punt de 
vista del maneig del reg és que, gràcies al registre ‘quasi continu’ de dades 
i el sistema de transmissió via ràdio, GSM o GPRS, la informació sobre els 
canvis d’humitat figura pràcticament en temps real, encara que això no 
siga determinant en la seua utilització.

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

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

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

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

potencial hídric.

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

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

el xilema abans del tall de la fulla.

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

l’orde de 0.1– 0.3 MPa.

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

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

components

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

els òrgans vegetatius i reproductius.

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

hídric (fig. 6.8).

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

menys com a conseqüència de les restriccions del reg.

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

Figura 6.7. Evolució temporal de la caiguda de fruits en arbres mantinguts amb reg 
òptim o amb reg deficitari (50% de l’òptim).
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Els assajos referits en este apartat s’emmarquen dins de les experiències 
dutes a terme per a avaluar la resposta del caqui a la tècnica coneguda 
com a ‘reg deficitari’. Quan no es poden cobrir per mitjà del reg totes les 
necessitats d’aigua d’un cultiu cal recórrer a regs deficitaris que, en el seu 
concepte més ampli, consistixen en el reg deliberat i sistemàtic amb menys 
aigua de la que necessiten els cultius per a la seua màxima producció i 

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

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

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

d’aigua només en certs períodes fenològics.

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

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

que la Ytija baixe per davall de -1.3 MPa.

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

seua astringència

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

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

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

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


