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RESUM
Davant la problematica de I'establinient
d'un nou conreu en un camp determinat,
sorgeixen els dubtes inherents a l'últinia selecció i decisió, per tal d'escollir el que pugui donar un niés gran benefici econoniic.
En el present treball s'estudia una fórniula

matematica senzilla que, d'una nianera objectiva i amb criteris economics, ens dona
uns indicadors numerics de conveniencia que
poden ajudar d'una manera fiable a solucionar el dit problema.

SUMMARY
Among the problems involving the establishment of a new crop in a defined field,
the inherent doubts arise on the final selection and decision, in order to choose the one
which could give a better economical profit. In this paper, it has beeri studied a sim-

ple mathematical formula which in function
of three parameters gives objectively and
with economical criterium, a suitable numeric indicator which can help in an effective
and confident way to solve the probleni
exposed.
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Un dels problemes amb que s'ha d'enfrontar el pages quan esta per collir el conreu que
té establert en un camp determinat és el de
seleccionar, entre tots els possibles cultius,
quin li sera més convenient per a succeir el
que s'esta acabant. Seguint un ordre logic
de prioritats, és normal que en primer lloc
atengui el que podríem denominar lleis de
les alternatives. Els seus coneixements han
de ser suficients per poder decidir si li convé
més que, en lloc de continuar sembrant-hi
blat, hi sembri una Ileguminosa, o potser
blat de moro, o potser blat de moro ferratger ... 1 si és un hortola, haura de decidir, per
exemple, entre solanacies o mongeta tendra
o enciams o el que sigui. Evidentment, en
aquests casos haura d'atendre raons fitotecniques, per tal que la rotació sigui la més
convenient i no hi hagi ni perdua de la fertilitat del sol ni fatiga, etc., i així poder obtenir bones produccions.
És clar que I'economia influeix ja a I'hora de prendre aquestes decisions, perque el

que es busca són bones collites. Pero no hi
intervé, aquí, d'una manera particular i concreta, sii~ómes aviat d'una manera general.
Sempre quedaran dubtes a I'hora de I'última selecció i decisió. Si ens convé en un
carnp fer-hi Ileguminoses, quines hi sembrarem? Si continuem amb cereals, ¿sera millor
la civada o el blat? ¿O potser l'ordi de sis
carreres, o el de dues? 1 si el problema es el
de la fulla d'una horta on ja es poden fer
solanacies perque fa més de tres o quatre
anys que no se n'hi han fet, quina solanacia
escollirem: patata, tomaquet, pebrots,
albergínia?
Aquesta última selecció s'hauria de fer
basant-nos principalment en raons economiques que, d'una manera particular i concreta, indicaran quin sera el cultiu més
convenient.
La finalitat d'aquest treball és trobar un
instrument objectiu que, amb criteri economic, ens ajudi a solucionar el problema.

2. FÓRMULA TIPUS
Cal establir, doncs, una fórmula tipus que
sera aquest instrument objectiu que ens ha
de permetre de prendre l'última decisió davant un nou cultiu. Pero perque aquesta fórmula sigui útil haura de ser molt senzilla, tan
senzilla perque qualsevol pages normal, mínimament instru'it, la pugui entendre i utilitzar sense dificultats. Per aixo descartarem
d'entrada refinaments i complicacions que
potser ens portarien a una fórmula mes universal i més perfecta, pero massa complicad a per a la practica usual en el món pages.
Seguint aquesta idea, prescindirem de con-

siderar una serie de circumstancies que ens
complicarien I'afer, tot i sabent que aixo significa una disminució de la universalitat desitjada. Per aixo no tindrem en compte:
- cultius de més d'un any de durada, i per tant no considerarem
explotacios forestals ni de fruiters,
camps d'alfals ni prats perennes
de dall, i dins l'horticultura, tampoc les carxofes, les maduixes, els
esparrecs.. .
Per altra banda, la fórmula és pensada per
poder comparar diferents conreus establerts
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en un mateix terreny (o en terrenys molt si- la collita. Pero, per raó de la senzillesa, presmilar~),pero no servira, obviament, per cindirem d'aquesta correcció, que faria més
comparar conreus en diferents llocs i amb petita la relació (2), en disminuir el numeradiferents característiques agronomiques, per d o i augmentar el denominador. Per tal de
exemple un camp de seca i un de regadiu. fer que I'expressió (2) ens doni un resultat
Ni tampoc aquells que, instaurats en llocs numeric mes alt, i més il-lustratiu i grafic,
tan diferents com una terra campa, un hi- la multiplicarem per 100, i queda aixi:
vernacle de fusta i plastic o un de ferro amb
vidre i calefacció, tindran, simplement per
raó de la seva ubicació, un cost diferent.
Fetes aquestes excepcions, podrem ja comenqar a elaborar la fórmula tipus. És evi- que no és més que una relació entre dues
dent que el benefici brut que ens donara una magnituds economiques amb iguals unitats,
explotació concreta sera igual a la diferen- que ens dona una magnitud sense dimencia entre el que cobrarem per la collita i les sions, és a dir, un índex.
despeses que ens haura costat dur-la a terHem de considerar que el temps de durame, és a dir, la inversió feta.
ció d'un determinat conreu ha d'influir soBenefici brut = V - 1
(1) bre aquest índex per tal que sigui comparatiu. 1 hi influiri d'una manera proporcionalon V és el valor estimat per la venda de la ment inversa: a igualtat de rendiment economic de dos conreus, sera menys convecollita prevista, i sera
nient aquel1 que es passa més temps a la terra, i viceversa. Per tant, I'anterior expresV = Kgs producció x ptes/Kg
sió (3) ens quedara convertida en la següent,
i 1, la inversió, sera la suma dels imports de que ja no es un index:
- llavor o planters
- adobs

v-1
1

. 100 . 1

(4)

T

- pesticides
- hores de tractor

En aquesta expressió, T es el temps en me-

- hores d'home, etc.
sos que dura el conreu. Aquest temps no pot
Aquest benefici brut V - 1 el referirem ser, evidentment, el veritable i estricte temps
a la magnitud de la inversió 1, i aixi tindrem:

expressió que no ve afectada per l'extensió
de la terra cultivada, ja que si es consideres
figuraria igualment en el numerador i en el
denominador.
Evidentment, aquí cometem un error si no
sumem a 1 els interessos que ens produirja
el capital invertit fins al moment de cobrar

durant el qual el conreu esta sobre la terra,
sinó aue també hi entrara la meitat del temvs
mort o de desocupació del terreny que hi ha
des del conreu precedcnt i del que hi ha fins
a la implantació del que l'ha de seguir.
Aquests temps son imputables directament
al conreu en qüestió, i les altres meitats afectaran els conreus precedent i següent respectivament. És a dir:

t

temps de permanencia del conreu a la terra
t' = temps buit anterior
t" = temps buit posterior
=

on C sera el que anomenem ((Indicador de
ConvenienciaEconomica» del nou conre" a
establir

Finalment, ~'expressió (4) quedara

3. INDICADORS DE CONVENIENCIA
Vegem el que passara a l'expressió (5) segons els diferents valors de V i de 1. No considerem el cas extrem de V = O, la qual cosa significaria l'absurd de sembrar o plantar per no obtenir gens de collita (Aquest seria el cas d'un adobat en verd, pero aixo és
tota una altra qüestió, difícilment soluble,
per la dificultat intrínseca de quantificar i valorar economicament I'adobat en verd).
Si V >O
isi

i també
V>I

V

<

1, sera C

<

O

sera C >O

Amb altres paraules, l'indicador de conveniencia C sera tant rnés gran corn rnés gran
sigui V respecte de 1, o el que és igual, corn
mes convenient sigui el conreu. La seva conveniencia anira disminuint amb la disminució de C, fins arribar a zero, punt de C en
el qual ja no hi ha ni tan sols benefici brut.
Si C passa a ser negatiu, hi ha perdues, tant
més grans corn més gran sigui, en valor absolut, C, que de totes maneres no passara de
- 100 per T = 1, si pensem que V, corn a
rnínirn, només pot ser igual a zero, o molt
proxim a ell.
La representació grafica (Fig. 1) de les corbes (en aquest cas, rectes) de C en funció de
V/I il.lustra d'una manera evident el que
s'ha dit. S'hi han representat diferents rectes que corresponen a valors de T iguals a

1, 2, 4 i 8 mesos, i encara que els valors de
1 i 2 mesos no corresponen a situacions massa reals (si més no, no les coneixem), s'hi han
posat per tal de fer més clara la grafica, en
la qual es veu facilment corn la disminució
de T influencia I'augment de l'indicador de
conveniencia C.
El fet que els valors de C depenguin de
magnituds tan poc fixes corn són el preu del
gas-oil, el cost de la ma d'obra i els preus
del mercat, fa que sigui feina practicament
irrealitzable l'establiment tabulat de diferents valors de C, ni que deixéssim de tenir
en compte el que s'ha dit abans sobre la necessitat de fer l'estudi comparatiu sobre el
mateix camp, o almenys sobre camps molt
similars. És per aixo que qui estigui interessat a determinar la conveniencia d'un nou
conreu enfront d'un altre, haura d'establir
els seus propis valors de C, i conseqüentment
és també per aixo que s'ha buscat la maxima simplicitat de la fórmula i s'ha prescindit d'un llenguatge rnés tecnic pero segurament menys accesible al pages mitja.
De totes maneres, a pesar del que s'ha dit
anteriorment, i a títol d'exemple, donem, a
la Taula 1, els diferents valors calculats per
a diversos conreus extensius. Aquests cultius
han estat fets a les rodalies de Capellades,
a la comarca de I'Anoia, i tots ells en terra
de seca.
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Fig. 1

- Vanació de I'indicador de conveviincia (C) en firnció de la relució benefici brutlinversió
(v/I), i pera diferents temps (T).
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TAULA núm. 1

Rlat
Civada
Ordi (2 carr.)
Farratge (fenc
de veces i civada)
Veces
Cigrons

Producció

V (valor)

1 (inversió)

T (temps)

Kgs/Ha.

Ptes.

Ptes.

Mesos

3.000

57.000

33.750

1O
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3.600

36.000

18.550

12

8,5

1.O00

40.000

23.400

12

1.O00

60.000

19.800

9

5 ,9
22,5

C

