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Varietats de blat tou de sembra de tardor,
un augment continuat del potencial productiu
Es presenten els resultats productius de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades a
l´interior de Girona, els secans frescals i els secans semi frescals. Les que han mostrat una
bona adaptació a totes les zones han estat BOTTICELLI, CHAMBO, FALADO, IPPON,
MARCOPOLO, RGT SOMONTANO, SOBERBIO i SOLEHIO.
GIRONA INTERIOR. Les varietats que en quatre o més anys d’assaigs han format part del grup amb
rendiments més elevats han estat SOLEHIO, DIAMENTO, CHAMBO, MARCOPOLO i BOTTICELLI. En tres
campanyes també cal destacar a RGT SOMONTANO, SOBERBIO, FALADO, LAVANDOU i IPPON (Figura 1).

Figura 1. Índex productiu respecte al testimoni MARCOPOLO de les varietats de blat tou en sembra de tardor assajades a
l’interior de Girona.
En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències
significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense
diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).
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Figura 2. Índex productiu respecte al testimoni NOGAL de les varietats de blat tou en sembra de tardor assajades als secans
semi frescals de l’interior de Catalunya. * Varietat híbrida.
En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències
significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense
diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).
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Figura 3. Índex productiu respecte al testimoni MARCOPOLO de les varietats de blat tou en sembra de tardor assajades als
secans frescals de l’interior de Catalunya. * Varietat híbrida.
En color més fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències
significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense
diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

PARÀMETRES AGRONÒMICS. A la Taula 1 es mostren els paràmetres agronòmics de les varietats de blat
tou de cicle llarg.
Taula 1. Paràmetres agronòmics de les varietats de blat tou en sembra de tardor.
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