
 

 

Es podrà seguir produint la mateixa fruita? 
     

 

Els resultats d'un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Politècnica de 

Madrid (UPM) i de la Universitat de Castilla-la Manxa (UCLM) evidencien que la 

pronosticada reducció futura de temperatures fredes pot comprometre la viabilitat per a 

algunes varietats de fruiters i zones productives al nostre país atès que, per a una 

producció reeixida de fruites, aquests arbres necessiten acumular fred hivernal. L'estudi 

destaca la importància de desenvolupar estratègies d'adaptació, locals i flexibles, d'acord 

amb projeccions climàtiques de futur proper. El desenvolupament de nous conreus amb 

baixos requisits d'acumulació de fred també ajudaria a millorar la viabilitat dels cultius 

d'arbres durant la segona meitat de segle XXI. 

 

L'estudi és introduït amb l'afirmació: "En els propers 30 anys, el rendiment i la 

viabilitat econòmica d'algunes varietats d'arbres fruiters en zones d'Espanya amb 

alta producció actual es poden veure compromeses a causa de l'escalfament 

global". 

 

Cal recordar que el cultiu de fruiters és un important recurs que contribueix a la 

rendibilitat econòmica dels agricultors. Espanya és un dels majors productors de fruita, 

sent el primer en producció olivarera i ocupant llocs destacats en la producció d'altres 

fruiters com préssec, cirerer, poma, vinya, etc. Tots aquests arbres necessiten 

experimentar una certa quantitat de fred al hivern (hores de fred) per assolir una 

producció adequada. La manca de fred hivernal dóna lloc a una floració irregular i a una 

reducció de la quantitat i la qualitat de la producció, així com una collita més espaiada 

en el temps, el que es tradueix en perjudicis econòmics. 

 

Els investigadors que han dut a terme aquest estudi, ja van analitzar en un estudi previ, 

el impacte de el canvi climàtic en l'acumulació de fred hivernal per part dels fruiters. En 

ell es va utilitzar la informació de diferents models climàtics emmarcats en certs 

escenaris relacionats amb la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. 

Amb aquestes dades, i utilitzant diferents models d'acumulació de fred, que es basen en 

les temperatures al llarg del dia, es va poder observar una reducció generalitzada de 

l'acumulació de fred independentment de l'escenari futur considerat. 

 

Però en aquesta ocasió han fet un pas més, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat 

econòmica de diferents varietats i espècies de fruiters en relació al seu necessària 

acumulació de fred (que difereix no només entre espècies sinó entre diferents varietats 

d'una mateixa espècie). Concretament s'han analitzat set especies dels cultius fruiters 

més importants al nostre país que són, alfabèticament: ametller, cirerer, prunera, 

pomera, préssec, olivera i vinya. 

 

Per a això, van realitzar una recerca en la literatura científica que va permetre obtenir les 

necessitats d'acumulació de fred segons diferents models de nombroses varietats de 

fruiters. Això va permetre definir llindars que es van utilitzar per caracteritzar les 

varietats com de "baixos", "mitjans" o "alts" requeriments pel que fa a acumulació de 

fred. D'altra banda, es va relacionar la viabilitat econòmica amb la correcta acumulació 

de el fred necessari per part de cada varietat en al menys 9 de cada 10 anys. Utilitzant 



diverses mètriques es van obtenir diferents nivells de confiança per a cada categoria de 

requeriments fred, per ser viable econòmicament al llarg de l'Espanya peninsular i 

Balears. Segons els resultats obtinguts, s'espera que l'escalfament global 

disminueixi la disponibilitat de fred hivernal, amb impactes potencialment 

negatius sobre la viabilitat i el rendiment d'aquests cultius. 

 

Els resultats mostren que en els propers 30 anys la viabilitat econòmica d'algunes 

varietats en zones amb alta producció actual pot veure compromesa, encara que les 

varietats amb baixos requeriments de fred seguirien sent viables. En canvi, a finals de 

segle s'espera que la situació sigui més negativa, i que, en les zones de major producció 

actual, la prunera, l'ametller i la pomera, seguits pel préssec, siguin els cultius més 

afectats, i el cirerer , l'olivera i la vinya els menys. 

 

L'estudi ressalta la importància d'evitar un escenari d'altes emissions que tindria 

conseqüències especialment desfavorables en la producció. No obstant això, assenyalen 

els investigadors, "és possible realitzar una adaptació mitjançant un desplaçament 

dels cultius a zones adjacents o bé mitjançant una selecció acurada de varietats 

amb unes necessitats de fred adequades. El desenvolupament de noves varietats 

amb menors necessitats de fred també contribuiria a la viabilitat dels cultius". 

 

L'estudi, que discrimina entre diferents categories de varietats segons les seves 

necessitats d'acumulació de fred és especialment interessant per als agricultors, els qui 

poden planificar i realitzar una adaptació de cara a aconseguir un cultiu econòmicament 

viable. També és interessant per als gestors polítics a l'hora de prendre decisions 

orientades a la seguretat alimentària. 
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