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La gestió de l’aigua i els nutrients són els dos princi-
pals factors que afecten la productivitat agrícola. En 
general en els cultius hortícoles s’aplica més aigua i 
fertilitzants que en altres cultius, per la qual cosa és 
essencial optimitzar el maneig per tal d’assolir elevats 
rendiments alhora que es maximitza l’eficiència en 
l’ús d’aquests factors 1. Aquesta necessitat s’accen-
tuarà en els propers anys, degut al canvi climàtic, el 
qual requerirà que s’adoptin mesures d’adaptació 
dels sistemes de cultiu per incrementar la tolerància 
de les plantes a les elevades temperatures, la salinitat 
i el dèficit hídric 2,3.

El tomàquet (Solanum lycopersicum L.) és un dels cul-
tius hortícoles amb major demanda hídrica, requerint 
de reg de suport durant tot el seu cicle de cultiu. Els 
requeriments hídrics del cultiu es situen entre 2.000-
6.000 m3/ha en ambients favorables i entre 8.000-
10.000 m3/ha en ambients amb elevades tempera-
tures i una baixa humitat ambiental4. De mitjana una 
planta consumeix 2-3 l/dia (350-500 l/planta/cicle 
cultiu), utilitzant la major part de l’aigua per la transpi-
ració (90%) i només una petita fracció pel creixement 
(10%)5. Tot i el seu consum elevat, l’eficiència en l’ús 
de l’aigua de reg del cultiu de tomàquet és elevada en 
comparació amb altres cultius hortícoles6. Per produir 
1kg de tomàquet es necessiten entre 100 i 300 litres 
d’aigua. La mitjana a Catalunya es situa sobre els 180 
l/kg7, mentre que els valors òptims en l’espècie s’han 
descrit en sistemes de cultiu amb elevada tecnificació 
(20l/kg, en cultiu fora sòl amb recirculació de l’aigua 
de reg; 40l/kg en cultius protegits a Almería)5,8. El 
marge de millora, doncs, dels sistemes de cultiu a 
Catalunya és ampli.

En el context actual, maximitzar el rendiment i la 
qualitat del tomàquet per unitat d’aigua utilitzada és 
un repte de primer ordre. Això es pot assolir mitjan-
çant la selecció de varietats i empelts que maximitzin 
l’eficiència1,9, però sobretot emprant estratègies de 
maneig que permetin ajustar el volum d’aigua apli-
cat als requeriments del cultiu. Tot i els progressos 
tècnics aconseguits en els darrers anys, actualment 
en la major part de camps hortícoles la irrigació i 
fertilització són excessives o sub-òptimes10,11, amb els 
conseqüents impactes negatius que es produeixen 
a nivell ambiental o de productivitat. A mode general 
podem assumir que el millor ràtio rendiment/eficièn-
cia en el cultiu del tomàquet s’assoleix quan s’ajusten 
les aportacions a la demanda d’evapotranspiració 
real del cultiu (ETc)

8. Valors inferiors als requeriments 

tendeixen a incrementar l’eficiència en l’ús de l’aigua 
de reg, però redueixen significativament el rendiment. 
Aquesta estratègia de dèficit hídric pot comportar 
un increment de la qualitat, tot i que l’efecte depèn 
ostensiblement segons quin moment del cicle de 
cultiu s’apliqui l’estrès hídric12,13. Per contra, volums 
d’aigua i nutrients superiors als requerits pel cultiu 
no provoquen una resposta a nivell de rendiment i 
disminueixen dràsticament l’eficiència7. L’adopció, a 
nivell d’explotació agrícola, de mètodes per controlar 
la humitat del sòl, l’estadi hídric de la planta o l’ús de 
models simplificats per calcular el balanç hídric del 
cultiu a partir de l’evapotranspiració (ETo) han demos-
trat un gran potencial per millorar l’eficiència de les 
produccions hortícoles, en alguns casos permetent 
un estalvi del volum d’aigua de fins a un 50%, sense 
penalitzar el rendiment1. Aquest manual pretén apor-
tar als productors de tomàquet dades tècniques per 
millorar el maneig del reg en el cultiu a l’aire lliure del 
tomàquet, en base al mètode de l’evapotranspiració 
de referència14, tractant com a cas d’estudi el tomà-
quet de Penjar.

Introducció
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Les necessitats de reg del cultiu de tomàquet depe-
nen dels requeriments hídrics de la planta, expres-
sades segons la demanda per evapotranspiració del 
cultiu (ETc, la qual alhora depèn de la fase del cultiu i 
de factors climàtics com la pluviometria, temperatura 
o el vent), del sistema de reg i les característiques del
sòl15. En altres termes, la quantitat d’aigua que hem 
d’aportar al cultiu dependrà de la capacitat del sòl per 
retenir-la, la quantitat de precipitació i la taxa d’evapo-
transpiració del cultiu16, tenint present que la planta 
només utilitza l’aigua emmagatzemada en el volum 
de sòl ocupat per les arrels17.

Les necessitats de reg es poden calcular a través del 
mètode de l’evapotranspiració tenint en compte el ba-
lanç d’aigua del sòl14. De manera simplificada, podem 
calcular els l/m2 (mm) que hem d’aportar, puntual-
ment al nostre cultiu, a través de l’equació:

ET
c
 = ET

o
 x K

c
 – P

, on ETc és l’evapotranspiració o demanda hídrica del 
cultiu, ETo és l’evapotranspiració de referència a la 
nostra zona, P és la pluviometria (variables expressa-
des en mm o l/m2) i Kc és la constant del cultiu que 
dependrà de l’estadi fenològic de la planta. El valor 
diari de la ETo de la nostra zona es pot obtenir fàcil-
ment a través de l’extensa xarxa d’estacions agrome-
tereològiques del DARP (https://ruralcat.gencat.cat/
agrometeo). Aquesta equació ens aporta una dada 
aproximada de l’aigua que hem d’aportar mitjançant 
el reg, però cal tenir present que no és prou precisa, 
doncs no té en compte el balanç d’aigua al sòl ni l’efi-
ciència del sistema de reg.

Requeriments hídrics del cultiu de tomàquet
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Referent a les necessitats hídriques, podem dividir 
el cultiu del tomàquet en 6 fases: 0. Trasplantament 
(1 dia), 1.1. Arrelament (7 dies), 1.2. Creixement 
vegetatiu (7 dies), 2. Floració i quallat (45 dies), 3. 
Creixement del fruit (22 dies), 4. Maduració i re-
col·lecció (60-95 dies) [entre parèntesis s’indica la 
durada estimada de cada fase]. Aquestes dades són 
aproximades, doncs la durada de cada fase dependrà 
notablement del sistema de cultiu (cicle, nº poms 
recol·lectats, cultiu aire lliure/protegit) i la varietat. 

El coeficient del cultiu (Kc) en el tomàquet cultivat a l’ai-
re lliure evoluciona al llarg del cultiu en un rang de 0.4 

a 1.3, prenent valors de 0.4 en el trasplantament, 0.4 a 
0.5 durant l’arrelament, 0.5 a 0.6 durant el creixement 
vegetatiu, 0.6 a 1.2 durant la floració i quallat, 1.2 a 
1.3 durant el creixement del fruit i de 1.3 a 1.1 durant 
la fase de maduració (Figura 1)12,17. La profunditat de 
les arrels creix des dels 6 cm de longitud que tenen en 
el moment del transplantament fins als 80 cm que po-
den assolir al final del cultiu en alguns sòls. No obstant, 
es considera que el 70% de la capacitat d’absorció 
d’aigua i nutrients es troba a la primera meitat de la 
longitud del sistema radicular, per la qual cosa, per fer 
càlculs de reg, s’assumeix que les arrels assoleixen un 
valor teòric de profunditat màxim de 40 cm.

Fases del cultiu

Figura 1. Evolució del valor de Kc i de la profunditat de les arrels en el cultiu del tomàquet al llarg del cultiu. S’estima que 
el 70% de la capacitat d’absorció de les arrels es troba ubicada a la primera meitat de la profunditat del sistema radicular.
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Al llarg de les diferents fases del cultiu, doncs, els 
requeriments canvien significativament. Per exem-
plificar-ho, i agafant com a base les dades agrocli-
màtiques de l’any 2019 de 6 localitats de Catalunya, 
s’ha calculat els requeriments del cultiu de tomàquet 
en les diferents fases (Figura 2). Els valors mitjans 
de cada fase van ser l’any 2019: 0.4 l/planta/dia 
(arrelament), 0.9 l/planta/dia (creixement vegetatiu), 

1.5 l/planta/dia (floració i quallat), 2.8 l/planta/dia 
(creixement del fruit) i 2.0 l/planta/dia (maduració) 
(Figura 2). El valor diari màxim detectat en aquesta 
simulació ha estat de 3.3 l/planta/dia. Valors teòrics, 
que, evidentment, estaran en funció del tipus de sòl, 
el sistema de reg o les característiques del cultiu, però 
que ens poden donar una bona idea de com evolucio-
na la demanda hídrica del cultiu. 

Figura 2. Necessitats de reg (en l/planta) en funció de la fase de cultiu. 

Nota: Dades calculades en diferents localitats de Catalunya, prenent com a base les dades de ETo de l’any 2019. Càlculs fets per un cultiu amb les següents característi-
ques: trasplantament 15/04/19, final cultiu 15/09/19, marc de plantació 0.5 x 1 (densitat de plantació: 2 plantes/m2); dades del sòl: textura franca, encoixinat plàstic, 

nivell d’humitat a l’inici del cultiu sec; dades del sistema de reg: reg localitzat, 5 emissors/m lineal, 1.18 l/emissor/hora, 1 cinta reg/línia cultiu.



Manual de reg en cultiu de tomàquet de Penjar

8

De tota l’aigua que pot contenir el sòl, aquella que 
pot ser absorbida fàcilment per les arrels s’anomena 
aigua útil (AU). El maneig del reg ha de gestionar les 
reserves d’AU del sòl, de manera que aquest contin-
gui, en totes les fases, el volum necessari d’AU pel 
creixement del cultiu. La capacitat de retenció d’aigua 
útil del sòl depèn principalment de la textura i s’ex-
pressa generalment en mm per cada cm de profundi-
tat (mm/cm). Tot i que la capacitat de retenció es pot 
mesurar fàcilment al laboratori mitjançant mètodes 
gravimètrics, a la literatura existeixen valors teòrics 
que ens ofereixen una bona aproximació a aquest va-
lor (Figura 3). El rang de variació per aquesta variable 
oscil·la entre els 0.8 mm/cm dels sòls sorrencs i els 
2.3 mm/cm dels sòls argilosos. Aquesta diferent capa-
citat de retenció té un efecte directe sobre el maneig 
i la freqüència de reg; per exemple, en sòls amb una 
elevada capacitat de retenció (sòls molt argilosos) els 
regs es podrien espaiar entre 3-5 dies en el moment 
de màxima demanda, mentre que en sòls amb baixa 
capacitat de retenció (sòls sorrencs) el reg s’ha de fer 
diàriament i, en molts casos, en 2 cicles de reg. Per 
la gama més habitual de textures intermèdies el més 
habitual és regar cada 1 o 2 dies en època de màxima 
demanda. Més a més, cal tenir present que l’encoi-
xinat té un efecte sobre l’evapotranspiració, reduint 
entre un 20 i un 25% la ETo, produint-se la major part 
d’aquest estalvi durant les primeres fases de creixe-
ment fins que el cultiu no cobreix tota la superfície. 

Una estratègia senzilla de càlcul de la dosi de reg és 
aplicar en el moment del trasplantament el volum 
suficient d’aigua per assolir la capacitat de camp 
(omplir la reserva d’AU) en els primers 30 cm de sòl i 
subseqüentment aportar l’aigua perduda per ETc més 
l’aigua diària necessària per omplir el nou volum de 
sòl que exploren les arrels per l’increment de la seva 
longitud. La freqüència de reg en sistemes de reg 
localitzat es pot calcular considerant que s’ha de 
reposar la ETc quan s’ha esgotat entre un 10 i un 20% 
de la reserva d’aigua útil, mentre que en sistemes 
de reg per inundació el reg s’ha d’efectuar quan s’ha 
esgotat el 30% de l’AU17.

Un cop calculats els requeriments del cultiu, cal 
transportar els valors al nostre sistema de reg. Per 
això serà necessari conèixer el cabal (en l/m2/hora) i 
l’eficiència real del sistema de reg. En sistema de reg 
localitzat (degoteig), per cultius amb una línia de reg 
per cada línia de cultiu i un marc de plantació de 2 
plantes/m2, podem agafar com a valors de referència 
5.9 l/m2/hora (5 emissors/m lineal; 1.18 l/emissor/

hora), tot i que dependrà de la pressió a la qual 
reguem. D’altra banda, s’assumeix que l’eficiència del 
reg localitzat és de 0.75-0.9, és a dir que durant el reg 
es produeixen unes pèrdues d’entre el 25 i 10% del 
volum d’aigua aplicat. Aquests valors d’eficiència són 
elevats si els comparem amb el reg per aspersió (0.6-
0.8) i el reg per inundació (0.4-0.6)15.

Balanç hídric del sòl

Eficiència del sistema de reg

Figura 3. Capacitat de retenció d’aigua útil en funció 
de la textura del sòl. 



Manual de reg en cultiu de tomàquet de Penjar

9

En els exemples que es presenten a continuació 
s’han agafat les dades de ETo i pluviometria de l’any 
2019 en diferents localitats de Catalunya (Alcanar, la 
Bisbal d’Empordà, Cabrils, Lleida, Malgrat de Mar i 
Torredembarra), per tal de representar diferents zones 
agroclimàtiques. Els valors s’han calculat considerant 
un cultiu en exterior, amb encoixinat plàstic, un cicle 

de cultiu d’una durada de 153 dies (trasplantament: 
15/04; fi de cultiu: 15/09), una densitat de 2 plan-
tes/m2 (marc de plantació de 0.5 x 1 m) i un sistema 
de reg de tipus localitzat, amb 1 línia reg/línia cultiu, 
5 emissors per metre lineal de cinta de reg i un cabal 
de 1.18 l/emissor/hora. 

Programació de reg, cas pràctic

(a) Reg d’instal·lació del cultiu

A la pràctica, el primer reg (després del trasplantament) es fa de manera abundant, per tal d’omplir el dipòsit 
d’aigua del sòl (AU) fins a 30-50 cm de profunditat. Això es fa per evitar regs a dosis altes durant les primeres 
fases de desenvolupament del cultiu, els quals podrien provocar asfíxia d’arrel i major risc de patir malalties de 
coll (Pythium spp., Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, i d’altres). La setmana posterior al trasplantament es 
rega de forma continuada cada 2 dies aproximadament, amb regs suaus per assegurar una humitat del sòl alta 
en els primers 15-20cm i per tant que el planter no s’assequi i arreli còmodament. 

El volum d’aigua a aplicar en el moment del trasplantament dependrà de la textura i del nivell d’humitat inicial del 
sòl. Qualitativament podem considerar els següents nivells d’humitat inicial: molt sec (0% AU), sec (20% AU), saó 
(50% AU) i molt humit (80% AU). Tenint present aquests paràmetres el volum d’aigua a aplicar després del tras-
plantament pot oscil·lar entre 2.4 l/m2 per un sòl sorrenc amb una elevada humitat inicial i 34.7 l/m2 per un sòl 
argilós amb un nivell d’humitat inicial molt sec (Figura 4). Per aportar aquestes quantitats d’aigua, i considerant el 
sistema de reg abans mencionat, és necessari un temps de reg després del trasplantament que pot oscil·lar entre 
25 i 353 minuts. 

Figura 4. Càlcul teòric del reg d’instal·lació a realitzar després del trasplantament 
en funció de la textura i el nivell d’humitat inicial del sòl. 

Nota: dades expressades en mm i en temps de reg (min), per un cultiu amb les següents característiques: 
marc de plantació 0.5 x 1 m, reg localitzat, 5 emissors/m lineal, 1.18 l/emissor/hora, 1 cinta reg/línia cultiu.
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(b) Programació de reg al llarg del cultiu

Després dels regs d’instal·lació, i quan la planta ja està ben arrelada, alguns productors deixen el cultiu sen-
se regar durant 1 setmana, provocant un estrès hídric per estimular el creixement en profunditat de les arrels 
principals. En aquest cas, cal tenir present que al final d’aquest estrès hídric inicial cal reposar el volum d’aigua 
perduda per evapotranspiració, sumant els valors diaris de ETc. 

Al llarg del cultiu les necessitats de reg incrementen fins arribar al màxim entre la setmana 10 i 18 del cultiu. Les 
primeres tres setmanes de cultiu les necessitats hídriques diàries es situen entre 0.5 i 2.0 mm, en funció de la 
zona agroclimàtica (dades 2019) (Figura 5). L’any 2019 aquests valors es van incrementar fins als 5.5-7.0 mm 
que es van assolir a la setmana 11, moment de màxima demanda hídrica del cultiu. Existeixen importants dife-
rències entre localitats, donades les diferències en els valors de ETo i, evidentment, dels episodis de pluja que fan 
disminuir el volum d’aigua que hem d’aportar mitjançant el reg. 

Com a exemple, es presenta a la Figura 5 el càlcul de les necessitats hídriques d’un cultiu de tomàquet en dife-
rents localitats i la transposició al temps diari de reg necessari, en base a la simulació feta amb les dades agro-
climàtiques de l’any 2019. Els temps diaris de reg indicats són orientatius i calculats per un tipus de sòl (textura 
franca) i sistema de cultiu particular. Com es pot observar, en aquestes condicions i per l’any 2019, el temps de 
reg diari durant tot el cicle de cultiu va oscil·lar entre 7 i 65 minuts/dia a Alcanar, 14 i 70 minuts/dia a la Bisbal 
d’Empordà, 13 i 67 minuts/dia a Cabrils, 9 i 79 minuts/dia a Lleida, 13 i 65 minuts/dia a Malgrat de Mar i 11 i 
66 minuts/dia a Torredembarra. La dosi de reg, doncs, i considerant les característiques del nostre cas teòric, 
evoluciona des de 10 minuts/dia la primera setmana de cultiu, 20-40 minuts/dia entre les setmanes 2 i 6, 40-60 
minuts/dia entre les setmanes 7 i 10, 60-70 minuts/dia entre les setmanes 11 i 14, i disminueix progressivament 
fins a la darrera setmana de cultiu. No obstant, aquests són valors simulats i calculats en base a les condicions 
agroclimàtiques de l’any 2019, podent existir importants variacions anuals i per factors de maneig i micro-
climàtics. 
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Figura 5. Mitjana setmanal de les necessitats hídriques (mm) i la dosi de reg 
(minuts/dia) d’un cultiu de tomàquet l’any 2019 en diferents localitats. 

Nota: càlculs fets per un cultiu amb les següents característiques: trasplantament 15/04/19, final cultiu 15/09/19, marc de plantació 
0.5 x 1 (densitat de plantació: 2 plantes/m2); dades del sòl: textura franca, encoixinat plàstic, nivell d’humitat a l’inici del cultiu sec; 

dades del sistema de reg: reg localitzat, 5 emissors/m lineal, 1.18 l/emissor/hora, 1 cinta reg/línia cultiu.
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Com hem observat les variacions entre localitats poden ser molt importants. Segons els exemples que s’han pre-
sentat, el volum total de reg aplicat a les diferents localitats presentades oscil·larien entre 5.270 m3/ha (Malgrat 
de Mar) i 6.415 m3/ha (Lleida). En conseqüència, ajustar bé la dosi de reg als requeriments del cultiu a la nostra 
zona és molt important, tant a nivell de productivitat com d’eficiència. Referent a aquest segon punt, podem ava-
luar l’eficiència de la nostra estratègia de reg emprant la següent equació:

Eficiència en l’ús de l’aigua de reg (kg/m3) = 
(rendiment (kg/m2) / volum d’aigua de reg aplicat (m3/ha)) * 10.000

El resultat, expressant en kg de fruit que hem obtingut per m3 d’aigua de reg, ens indica l’eficiència del nostre 
sistema, i es pot ubicar en un interval entre 3 kg/m3 (sistema poc eficient) i 50 kg/m3 (sistema molt eficient) 8,18. 
La mitjana de l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg en el cultiu de tomàquet a Catalunya es situaria en 5.6 kg/m3, 
així que l’objectiu és progressar cap a valor superiors d’aquest índex (major eficiència).

Eficiència en l’ús de l’aigua de reg:
com la calculem?

El tomàquet de Penjar és una varietat tradicional 
molt cultivada a Catalunya i que presenta nombro-
ses particularitats, tant a nivell de material vegetal19 
com de sistema de cultiu20. Tot i que aquesta varietat 
sembla manifestar una major tolerància a l’estrès 
hídric21 i és estesa la percepció que aquest estrès 
millora la conservació postcollita22, els estudis rea-
litzats fins al moment mostren que els requeriments 
de la varietat no difereixen significativament dels 
de la resta de varietats de tomàquet. Per exemple 
en un estudi amb més de 16 ambients de cultiu es 
va observar que el requeriment d’aquesta varietat 
s’ajustava als valors teòrics de ETc que hem explicat 
en aquest document20.

Per validar aquests resultats, l’any 2019 es va rea-
litzar un assaig en 3 localitats amb l’objectiu d’estu-
diar l’efecte de la dosi de reg sobre el rendiment i la 
conservació postcollita. Els resultats mostren que una 
reducció de la dosi de reg (60% vs. 100% ETc) redueix 
significativament el rendiment (20-30%), mentre que 
l’efecte positiu sobre la conservació no és genera-
litzat, sinó que depèn de la varietat i la localitat de 
cultiu. Aquestes dades confirmarien els resultats pre-
liminars obtinguts per l’equip, els quals indiquen que 
l’efecte de la dosi de reg sobre la conservació és baixa 
i depèn sobretot de la varietat (genotip). Per contra 
el que sembla penalitzar més la conservació són 
els ambients de producció d’alt rendiment (elevada 

fertilització +  dosi de reg). Una hipòtesi que sembla 
plausible, doncs el tomàquet de Penjar ha co-·evoluci-
onat amb sistemes de cultiu de baixos inputs, i és en 
aquest tipus de sistemes on manifestaria les seves 
millors propietats23.

El reg en el tomàquet de Penjar

Figura 6. Efecte de la dosi de reg sobre la conservació (% fruits 
conservats als 30, 60 i 90 dies postcollita) de diferents varie-
tats de tomàquet de Penjar (2.9 i 2.14: varietats millorades; 

LC215 i LC547: varietats tradicionals; Palamós: varietat comer-
cial). Dades de 3 localitats, 2 en condicions de cultiu ecològic 

(Eco-1 i Eco-2) i una en cultiu convencional (Conv-1). 
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La dosi de reg en un cultiu d’elevada demanda hídrica 
com el tomàquet és el principal factor que determina 
el rendiment, l’eficiència en l’ús de l’aigua i la quali-
tat. Definir estratègies de reg que permetin assolir la 
màxima qualitat i mantenir un rendiment satisfactori 
és un objectiu important pels i les productores. De 
manera genèrica podem assumir que estratègies de 
reg basades en la reposició del 100% de les neces-
sitats hídriques són les que ens asseguren el major 
rendiment, mentre que estratègies de reg deficitari 
incrementen significativament l’eficiència del nostre 
cultiu i milloren la qualitat del fruit (major intensitat de 
color, contingut en sucres, matèria seca i compostos 
beneficiosos per la salut) 12,24,25,26. 

L’efecte de l’estrès hídric sobre el comportament agro-
nòmic i la qualitat depèn molt de la fase del cicle de 
cultiu en la qual apliquem l’estratègia de reg deficitari. 
En general l’ús d’una estratègia de reg deficitari a les 
primeres fases del cultiu (“Fase 1.1. Arrelament” a 
“Fase 2. Floració i quallat”) provoca una penalització 
en el rendiment i per contra no té cap efecte signifi-
catiu sobre la qualitat del fruit. La fase de “Floració 
i quallat” és especialment sensible, doncs l’estrès 
hídric pot provocar importants problemes de quallat i 
una reducció molt dràstica de la producció 13,25,26,27. 

El moment òptim per aplicar l’estrès hídric és després 
del quallat, a les fases de “Creixement del fruit” (Fase 
3) i “Maduració i recol·lecció” (Fase 4), que són justa-
ment les fases que tenen major requeriment hídric i, 
per tant, permeten un major estalvi d’aigua. En aques-
ta fase es poden aplicar reduccions d’entre el 25% i el 
50% de la dosi de reg per tal d’optimitzar l’eficiència 

en l’ús de l’aigua i assolir una millor qualitat.
Per cultius rastrers de tomàquet de Penjar amb 
varietats de tipus determinat, les quals agrupen la 
producció en 1 o 2 collites, aquestes estratègies de 
reg deficitari són una molt bona opció per incrementar 
la qualitat amb una mínima penalització sobre el ren-
diment. En aquests sistemes de cultiu es pot aplicar 
una estratègia de reg segons:

 100% ETc des del trasplantament 
fins al final de la floració.

75% ETc durant la fase
de creixement del fruit.

50% ETc durant la fase
de maduració.

0% ETc tallar el reg 10 dies
abans de la darrera collita.

En canvi, en cultius de tomàquet de Penjar amb 
varietats de tipus indeterminat, en les quals les 
diferents fases (floració/quallat/creixement del fruit/
maduració) es solapen en el mateix moment a la 
planta, aquest esquema de reducció de la dosi de reg 
pot provocar una disminució important del rendiment. 
Per aquests cultius, es recomana aportar el 100% de 
les necessitats hídriques del cultiu fins a la madura-
ció del primer pom i després aplicar una reducció del 
20-25% de la dosi de reg. Deu dies abans de la 
darrera collita es pot tancar el reg per afavorir la con-
centració de compostos amb impacte sobre el sabor 
en el fruit. 

Estratègies de reg deficitari:
quan aplicar l’estrès hídric?
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