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RESUM
Les varietats del grup ‘Gala’ són el segon grup varietal i representen un 21% de la producció de poma a
Catalunya i en els darrers 10 anys ha experimentat un creixement important en superfície. Les varietats
més plantades dins aquest grup corresponen a seleccions encara antigues que presenten coloració
insuficient. L’aparició constant de noves seleccions amb més color dins d’aquest grup (estriades, llises,
semi-estriades) fa que el productor tingui dificultats en determinar el moment d’inici de la seva collita, ja que
moltes de les noves seleccions presenten gairebé el 100% de la superfície colorejada ja en estadis molt
primerencs. En aquestes circumstàncies es fa molt difícil la collita amb un risc alt de collir fruits molt
colorejats però immadurs i suposa una pèrdua de qualitat i una pèrdua de confiança dels consumidors. Per
evitar aquesta problemàtica és necessari disposar d’eines i protocols de collita que assegurin la correcta
maduresa dels fruits.
L’activitat demostrativa proposada consistirà en a) mostrar la millor adaptació a les condicions climàtiques
de Catalunya d’una nova sèrie de seleccions de la varietat ‘Gala’ en front a les seleccions actualment
plantades i els protocols de collita necessaris per a optimitzar la qualitat de les mateixes b) resumir i
sintetitzar la informació rellevant en forma de guies de producció i c) transferir aquests coneixements i els
materials generats en jornades de transferència específiques dirigides tant a directors i gerents d’empreses
comercialitzadores de fruita, productors de poma i tècnics consultors.

01. Objectius
L’objectiu general es mostrar al sector productor de
poma de Catalunya els nous clons millorats de la
varietat ‘Gala’ i la necessitat d’aplicar protocols de
collita per a maximitzar la qualitat organolèptica
d’aquestes seleccions. Els objectius específics són:
1. Mostrar que hi ha una sèrie de seleccions
millorades de la varietat ‘Royal Gala’ que
poden ser cultivades a les zones de
producció de poma de Catalunya.
2. Mostrar que l’aplicació d’uns protocols de
collita permeten maximitzar la qualitat
d’aquestes seleccions millorades.
3. Sintetitzar
la
informació
disponible
mitjançant la generació d’una ‘Guia pràctica’
que inclogui les seleccions de ‘Royal Gala’
més adaptades a les condicions de
producció de Catalunya i una altre ‘Guia
pràctica’ amb els protocols de collita per
maximitzar la qualitat.
4. Realitzar unes sessions de transferència
tecnològica per presentar les seleccions
millors adaptades, el protocol de collita i les
guies pràctiques a productors, tècnics i
comercials
de
les
empreses
comercialitzadores.

Foto 1. A l’esquerra ‘Brookfield Gala® Baigentcov’ (varietat
actualment plantada) i a la dreta ‘Gala Big Bucks® Bigbucks’
(varietat d’alta coloració, en experimentació) (Fotos: Joaquim
Carbó).

02. Descripció
previstes

de

les

actuacions

L’activitat demostrativa té com a finalitat la
identificació de les noves seleccions millor
adaptades a les condicions de producció de
Catalunya per a cada un dels 3 grups i mostrar el
valor dels protocols de collita que permetin collir les
seleccions en el seu estat òptim de maduresa i
assegurar així la qualitat que els consumidors
exigeixen.
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Aquesta tasca es realitzarà al IRTA Mas Badia i
IRTA EE Lleida utilitzant les parcel·les del programa
d’avaluació varietal.

Les activitats demostratives s’estructuraran en 3
tasques:
Tasca 1. Mostrar la millor adaptació a les condicions
de les zones de producció de Catalunya de les
noves seleccions de ‘Gala’ i els protocols de collita
per maximitzar-ne la seva qualitat.

Tasca 3. Jornades de Transferència
Es realitzaran un total de 5 Jornades de
Transferència específiques per aquesta activitat
demostrativa. Les jornades de transferència es
repetiran en tres anys consecutius i tindran lloc a les
dues Estacions experimentals del IRTA (IRTA Mas
Badia i IRTA EE Lleida).

El projecte mostrarà quines són les seleccions de la
varietat ‘Gala’ que tenen la millor adaptació a les
condicions climàtiques, la millor productivitat i
qualitat. Aquesta tasca es basarà en el programa
d’introducció i avaluació de varietats de pomera.
S’utilitzarà la informació generada per aquest
programa en quant a la producció, distribució de
calibres, distribució de color, tipologia del fruit,
qualitat organolèptica (índex refractomètric, acidesa,
fermesa) i evolució de la maduresa entre altres per
identificar les millor seleccions.
Tasca 2. Sintetitzar la informació disponible en forma
de ‘Guia de Cultiu’.
S’elaboraran dues ‘Guies Pràctiques’ en base a la
informació disponible i la informació generada durant
l’activitat demostrativa.

Foto 2. Jornada d’exposició i comentari de les seleccions
de ‘Gala’ a l’IRTA Mas Badia l’any 2019 (Foto: Glòria
Àvila).

Tasca 2.a. Guia pràctica: ‘Seleccions de Gala
adaptades a les condicions de Catalunya’

03. Àmbit d’aplicació

La informació generada durant l’avaluació de les
seleccions de ‘Gala’, es sintetitzarà en forma de
‘Guia Pràctica’. Aquesta guia contindrà la següent
informació descriptiva de la selecció.
1.
2.
3.
4.
5.

L’activitat demostrativa proposarà als productors les
millors seleccions disponibles que s’adaptin a les
condicions de producció de Catalunya. L’adopció de
noves seleccions de ‘Gala’ son directament
aplicables una vegada identificades. Pel que fa als
protocols de collita, les tecnologies que s’exploraran
no suposen cap barrera tecnològica ni de cost que la
producció no pugui assumir. Per les dues raons
s’estima que la proposta d’activitat demostrativa te
un alt grau d’aplicabilitat.

Descripció general de la selecció
Productivitat
Distribució de la coloració
Qualitat organolèptica
Identificació de les millors seleccions

Tasca 2.b. Guia pràctica: ‘Protocol de collita per a
seleccions millorades de ‘Gala’

Els sectors d’interès són el sector productor de
poma de Catalunya.

Aquesta guia pràctica inclourà:
Destinataris de l’activitat
1. Descripció de les eines de mesura de
paràmetres de qualitat
2. Descripció del protocol d’ús per a la millora
de la qualitat

Productors, tècnics, gerents i directors d’empreses
de producció i comercialització de fruita de
Catalunya.
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DADES DEL CENTRE DE RECERCA
IRTA MAS BADIA
Mas Badia, Carretera de la Tallada s/n
www.irta.es
joaquim.carbo@irta.cat

PRESSUPOST
Pressupost total del projecte: 29.350,08 €
Contribució de la UE al pressupost: 12.620,53 €

DIFUSIÓ DEL PROJECTE
Jornades Fructícoles d’estiu (Girona)
Jornades Fructícoles de tardor (Girona)
Jornades Fructícoles de Mollerussa (Lleida)
Amb el finançament de:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
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