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Diseñar la oficina de Muriño

Empresa Muriño, Granada

INTRODUCCIÓ
Grup Operatiu format pel Grup cooperatiu FRUITS DE PONENT, i l'empresa CERIMA CHERRIES empresa
hortofructícola especialitzada únicament en la producció, envasat i exportació de cireres a nivell
mundial,que amb col·laboració amb el Centre de Recerca IRTA, i l' empresa RAW DATA especialitzada amb
tecnologies del BIG DATA, desenvolupen una eina basada en models de predicció que anticipin
informació sobre l’evolució de paràmetres de qualitat i volums de collita per al sector de presseguer i
cirerer per aconseguir millorar la fiabilitat de la planificació de les seves collites.

OBJECTIUS
La variabilitat meteorològica generada pel canvi climàtic provoca una incertesa en l’evolució dels cultius que
comporta una dificultat afegida en la planificació de les collites, i particularment en fructicultura. L’increment
en la variabilitat del volum i la qualitat de les produccions de presseguer i cirerer fa que la inversió de recursos i
de dedicació dels equips tècnics per a planificar les collites sigui cada cop més elevada i no més precisa. Els
equips tècnics utilitzen diferents tècniques (mostrejos, controls de maduració, aforaments, etc.) per esbrinar
d’avant mà les variables mencionades de volum i moment òptim de collita, però la fiabilitat dels resultats que
aquests sistemes aporten té molt potencial de millora.
La gran quantitat de variables que afecten tant a la qualitat com a la quantitat de les produccions
(meteorologia, característiques de les parcel·les, zones productives, etc.) fa que sigui molt complex obtenir
unes prediccions fiables amb les aproximacions tradicionals. L’Objectiu principal del Projecte FRUITFORECAST
es desenvolupar un model per poder conèixer amb antelació les dos principals variables que afecten a la
planificació de collita en el cultiu de presseguer i cirerer: volum i maduració de collita.
Aconseguint millorar la fiabilitat de la planificació de collita esdevé un factor crític per a la competitivitat de les
empreses productores fructícoles, a la vegada que obtenir una planificació de collita fiable permet a
l’agricultor:
1. Prendre decisions comercials estratègiques, de quin és el moment optim de collita per exemple.
2. Negociar contractes de venda (preus, dates d’entrega i volums) amb potencials clients.
3. Reduir els costos de producció gràcies a una millor eficiència en la gestió dels recursos (com es la
contractació de personal i maquinària al moment adequat)
4. Optimitzar la capacitat de fred i logística de les centrals fructícoles.

RESULTATS ESPERATS
1. Definició i validació del conjunt de variables necessàries per a poder crear cada model de predicció.
2. Creació dels diferents models de predicció, orientats a obtenir prediccions de volum i data de maduració
per parcel·la productiva.
3. Validació dels resultats dels models de predicció amb nivell de fiabilitat superior als mètodes actuals i
aprovat per les empreses beneficiàries del projecte.
4. S’espera assolir un model de predicció amb una fiabilitat superior al 95% en quant a volum i a maduració
dels cultius.
5. Desenvolupament tecnològic amb reconeixement d’imatges per agilitzar l’aforament a camp i realitzar-lo
amb imatges d’smartphones.
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