
ESTADIS FENOLÒGICS DE L'OLIVERA

Cicle Vegetatiu

  H. Enduriment de l'òs (2Q Juliol-1Q Agost)

  I. Verol (2Q Setembre-1Q Novembre)

  J. Maduració (1Q Novembre-1Q Desembre)

  F1. Inici de la floració (2Q Maig)

  F2. Plena floració (1Q Juny)

  G. Fruit quallat (2Q Juny)

  C. Formació del raïm floral (2Q Març)

  D1. Es forma i predomina la corol·la (1Q Abril)

  E. S'aprecien els estams (1Q Maig)

  A. Gemma d'hivern (Novembre-Febrer)

  B. Brotació (1Q Març)

  D2. La corol·la canvia de color (2Q Abril)

Les primeres flors comencen a obrir, i ho fan completament.

La majoria de les flors estan obertes i hi ha abundant polen a l'ambient.

L'ovari fecundat s'engrosseix i apareix clarament l'oliva quallada. Els pètals es panseixen i cauen.

Durant el període de repos hivernal les gemmes tenen el peduncle curt, són agudes i estan completament tancades. Al arrencar una fulla, aquesta es desprèn per la 

base del peduncle, deixant el forat amb un mínim de dany.

Les gemmes comencen a moure's, s'engrossen, el peduncle s'allarga i arriba a iniciar-se la formació del raïm floral. Al començar a moure's la gemma, si s'arranca una 

fulla, el peduncle arrossega part de la pell de la rameta i a vegades la gemma.

El botó floral s'infla, el calze s'obre i comença a veure's la corol·la, que arriba a ser més gran que el calze.

El raïm floral queda totalment format, al final les bràctees s'obren i deixen veure el calze.

El botó floral segueix augmentant de tamany i la corona passa de verd al blanc groguenc.

Continúa inflant-se el botó floral, la corol·la comença a obrir-se, podent veure's els estams al fons.
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El fruit tendre creix i s'aproxima a la meitat del seu tamany, comença a lignificar-se l'òs, presentant resistència al tall.

El fruit assoleix el seu tamany normal i, per zones, comença a cambiar el color verd pel morat, el qual es va extenent fins a tenir tot el fruit del mateix color.

L'oliva té un color fosc, fins la plena maduresa, en la que és gairebé negra, podent aleshores desprendre's del peduncle. Comença el repòs hivernal.


