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Premises Catalunya 2012 
La campanya ve més tard que l’any passat però les dades s’han elaborat 
una setmana abans perquè s’han de presentar al Congres europeu de 
previsions de collita “Europech- Medfel” que es celebra a Perpinyà del 24 al 
26 d’abril de 2012. El 27 d’abril també es presentaran a Alcarràs al 16è 
Fòrum . 
 

Aquestes primeres previsions s'han calculat a partir de les informacions 
disponibles a data 21 d'abril de 2012.  Actualment, l’aclarida només s’ha 
començat en les varietats i les zones més primerenques. 
 

En funció de l'evolució del fruit poden produir-se actualitzacions d'aquestes 
dades al juny. 
 

A partir del 2008, s'han emprat dades de superfícies del Registre de 
Plantacions de Fruita Dolça de Catalunya del DAAM. 
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GIRONA -33% 
Primeres previsions ´12 

NOTES:  

• Aquestes primeres previsions s'han calculat a partir de les informacions disponibles a 21 d'abril 2012.  

• En funció de l'evolució del fruit poden produir-se actualitzacions d'aquestes dades al juny. 

• A partir del 2008, s'han emprat dades de superfícies del Registre de Plantacions de Fruita Dolça de 

Catalunya del DAAM. 

PROVÍNCIA GRUP PROD. 2011 (t) 

PRIMERA 
PREVISIÓ 2012 

(t) 
VarABRIL 

2012-11 (%) 

GIRONA Préssec rodó 3.626 2.300 -37% 
Préssec pla 
Pavia 
Nectarina 827 700 -15% 

  TOTAL 4.453 3.000 -33% 
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GIRONA. Campanya de Préssec i nectarina 2012 

CAMPANYA 2011 
 

A l'igual que en les darreres campanyes,  l'any 2011 es va donar un descens 
productiu degut a  arrencades, tot i que més moderat que en anys anteriors. 
Els rendiments van ser bons  degut a l’absència de gelades primaverals i a una 
climatologia favorable  durant el quallat.  
Calendari  fenològic normal o lleugerament retardat, segons zones. Floració entre 
10-15 dies abans que a l'any 2010 i entre 0-3 dies abans que un any mitjà.  
Es va  plantar alguna parcel·la de préssec  i nectarina plans. 
 
CAMPANYA 2012 
 

De nou, baixades per arrencades, agreujades per la crisi de preus de l'estiu 2011. 
Floració i quallat normals. Calendari de floració: 5-10 més tard que al 2011. 
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BARCELONA 

Primeres previsions ´12 
0% 

NOTES:  

• Aquestes primeres previsions s'han calculat a partir de les informacions disponibles a 21 d'abril 2012.  

• En funció de l'evolució del fruit poden produir-se actualitzacions d'aquestes dades al juny. 

• A partir del 2008, s'han emprat dades de superfícies del Registre de Plantacions de Fruita Dolça de 

Catalunya del DAAM. 

PROVÍNCIA GRUP PROD. 2011 (t) 

PRIMERA 
PREVISIÓ 

2012 (t) 
VarABRIL 

2012-11 (%) 

BARCELONA Préssec rodó 5.830 5.800 -1% 
Préssec pla 
Pavia 
Nectarina 158 160 1% 

  TOTAL 5.987 5.960 0% 
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BARCELONA. Campanya de Préssec i nectarina 2012 

CAMPANYA 2011 
 

Al 2011 es van obtindre bons rendiments degut a l’absència de gelades 
primaverals i a una climatologia favorable durant el quallat.  
Floració 7-10 dies abans que a l'any 2010. 
 
CAMPANYA 2012 
 

Per al 2012 a Barcelona s'esperen produccions similars al 2011. 
 

Els rendiments productius es mantenen i no s'ha observat cap efecte 
destacable d'adversitats climàtiques 
Calendari de floració: 8-10 més tard que al 2011. 
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TARRAGONA -3% 
Primeres previsions ´12 

NOTES:  

• Aquestes primeres previsions s'han calculat a partir de les informacions disponibles a 21 d'abril 2012.  

• En funció de l'evolució del fruit poden produir-se actualitzacions d'aquestes dades al juny. 

• A partir del 2008, s'han emprat dades de superfícies del Registre de Plantacions de Fruita Dolça de 

Catalunya del DAAM. 

PROVÍNCIA GRUP 
PROD. 2011 

(t) 

PRIMERA 
PREVISIÓ 

2012 (t) 
VarABRIL 

2012-11 (%) 

TARRAGONA Préssec rodó 26.419 25.000 -5% 
Préssec pla 1.000 1.300 30% 
Pavia 3.700 3.000 -19% 
Nectarina 8.379 9.000 7% 

  TOTAL 39.498 38.300 -3% 
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TARRAGONA. Campanya de Préssec i nectarina 2012 

CAMPANYA 2011 
  

A Tarragona durant la campanya 2011 hi va haver un ascens productiu de préssec i 
nectarina per la millora de rendiments per hectàrea, per algunes plantacions joves 
que  van pujar quilos (sobretot a la Ribera d'Ebre) i per l’absència d’incidents 
climàtics adversos que haguessin danyat els fruits.  A l’igual que l’any 2010, les 
parcel·les de secà van tenir en general bons rendiments per les pluges primaverals.  
 

Les dates de collita, en varietats primerenques i extra-primerenques,  es van situar 
segons calendari normal i avançades d’entre 7 i 15 dies respecte a l’any 2010. A 
mesura que va anar evolucionant la campanya i l’estiu, la data de collita encara es 
va avançar una mica més. 
 

Cal recordar que la producció de préssec i nectarina de Tarragona és la més 
primerenca de Catalunya.  
La Ribera d’Ebre és la comarca més important amb el 79% de la producció total de 
préssec i nectarina tarragonina. 
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TARRAGONA. Campanya de Préssec i nectarina 2012 

CAMPANYA 2012 
 

Per al 2012 s'espera un descens productiu per uns menors rendiments en 
préssec , principalment primerenc  (grup Rich ,Françoise,...).  
 
Majoritàriament en nectarina i préssec pla s'observen plantacions joves 
que pugen quilos, sobretot a la Ribera d'Ebre. 
 

Es planten nectarines i préssecs plans i s'arrenca préssec roig i algunes 
pavies (tot i que enguany alguns les mantenen). 
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LLEIDA +5% 

Primeres previsions ´12 

NOTES:  

• Aquestes primeres previsions s'han calculat a partir de les informacions disponibles a 21 d'abril 2012.  

• En funció de l'evolució del fruit poden produir-se actualitzacions d'aquestes dades al juny. 

• A partir del 2008, s'han emprat dades de superfícies del Registre de Plantacions de Fruita Dolça de 

Catalunya del DAAM. 

PROVÍNCIA GRUP 
PROD. 2011 

(t) 

PRIMERA 
PREVISIÓ 

2012 (t) 
VarABRIL 

2012-11 (%) 

LLEIDA Préssec rodó 93.656 92.000 -2% 
Préssec pla 46.000 65.000 41% 
Pavia 41.600 35.000 -16% 
Nectarina 166.535 173.000 4% 

  TOTAL 347.791 365.000 5% 
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Campanya de Préssec i nectarina-Lleida 2012 

CAMPANYA 2011 
 

La collita de préssec i nectarina a Lleida durant el 2011 va ser superior al 2010 per 
elevats rendiments  i per l'aportació de quilos que van donar les plantacions joves.  
El calendari  de collita es va avançar 15 dies respecte a l'any 2010. Les 
maduracions van estat ràpides i irregulars i es van donar pics productius d’oferta. 
 

No hi van haver adversitats climàtiques a destacar que haguessin afectat 
significativament la producció lleidatana de préssec i nectarina. 
 
CAMPANYA 2012 
 

L'estimació de collita de préssec i nectarina a Lleida per al 2012 és lleugerament 
superior a l'any passat per l'aportació de quilos que donaran les plantacions joves.   
No obstant , de mitjana el quallat s'observa menor que al 2011 quan va ser 
excel·lent.  
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Campanya de Préssec i nectarina-Lleida 2012 

CONT. CAMPANYA 2012 
 

Calendari  de floració : 2-8 dies més tard que al 2011. 
 

-  Préssec rodó: nombroses arrencades i  rendiments normals però no tant elevats 
com al 2011. 
 

-  Préssec pla: augment de la superfície productiva  
 

-  Pavia : arrencades  
 

- Nectarina: els rendiments  estimats són per algunes  varietats de nectarina 
primerenca (sèrie R, Big Top, Honey Royal...)  més justos .  També s'observen 
arrencades. 

La  gelada de la nit del 15 al 16 d'abril ha afectat algunes plantacions de la zona 
nord de la zona fructícola de Lleida (Alfarràs, Ibars de Noguera, ...) i de franja amb 
Aragó (Albelda.,..) . Afectació local. 
 



www.afrucat.com 

Primeres Previsions´12 

CATALUNYA +4% 

NOTES:  

• Aquestes primeres previsions s'han calculat a partir de les informacions disponibles a 21 d'abril 2012.  

• En funció de l'evolució del fruit poden produir-se actualitzacions d'aquestes dades al juny. 

• A partir del 2008, s'han emprat dades de superfícies del Registre de Plantacions de Fruita Dolça de 

Catalunya del DAAM. 

  GRUP 
PROD. 2011 

(t) 
PRIMERA 

PREVISIÓ 2012 (t) 
VarABRIL 

2012-11 (%) 

CATALUNYA Préssec rodó 129.531 125.100 -3% 
  Préssec pla 47.000 66.300 41% 
  Pavia 45.300 38.000 -16% 
  Nectarina 175.899 182.860 4% 
  TOTAL 397.730 412.260 4% 
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Evolució producció pressec i nectarina Catalunya
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Previsions de préssec 
Catalunya 2012 

 
Moltes gràcies per la vostra atenció 


