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1. JUSTIFICACIÓ  
 

L'ametller té una gran importància econòmica i social a Espanya. És un cultiu tradicional, 

àmpliament difós per la geografia espanyola, amb una superfície estimada de 570.000 

hectàrees. Aquest està especialment concentrat en les zones properes a la Mediterrània 

(costaneres i interiors), Andalusia i vall de l'Ebre. A Catalunya, es cultiven 42.000 

hectàrees distribuïdes quasi en la seva totalitat, a parts iguals, entre Lleida i Tarragona. 

És freqüent que les plantacions catalanes i en general les de la Conca del Mediterrani 

es trobin en situacions marginals: sòls pobres i cultiu en secà (91%), amb varietats de 

floració primerenca sensibles als freds tardans, i amb una pol·linització deficient. A més 

a més, l'aportació de fertilitzants i la realització de tractaments fitosanitaris estan 

condicionats anualment a la producció prevista i al preu de l'ametlla. 

En canvi als EUA i a Austràlia, primers productors mundials, les plantacions estan 

assentades en sòls fèrtils de regadiu i reben un excel·lent maneig. Com a conseqüència, 

les produccions obtingudes es situen al voltant de 2.000-3.000 kg/ha d'ametlla en gra, 

mentre que a Catalunya i en general a Espanya són, només, d'uns 200 kg/ha. 

No obstant, cada cop és més freqüent trobar plantacions ben cultivades i en regadiu, 

situades en condicions de medi adients i amb nivells de producció similars als obtinguts 

a Califòrnia. En aquestes noves plantacions en regadiu, s'estan obtenint produccions 

que superen els 1.500 kg/ha d’ametlla en gra.  

En els últims anys l'IRTA ha obtingut, fruit d'un programa de millora iniciat el 1975, quatre 

noves varietats d'ametller: 'Constantí, 'Marinada', 'Vairo' i 'Tarraco'. Aquestes varietats 

aporten característiques molt destacables com la floració tardana, autofertilitat (les tres 

primeres), tolerància a patògens i una elevada capacitat productiva, entre altres. Així 

mateix, en els últims anys l'IRTA ha iniciat diverses línies d'investigació relacionades 

amb la tecnologia del cultiu (nous sistemes de formació, poda, densitat de plantació, 

portaempelts, millora de les estratègies de pol·linització, etc.), i també sobre aspectes 

relacionats amb la qualitat comercial del fruit (aptitud industrial de l'ametlla), etc. 
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En aquests moments Catalunya disposa de 250.000 ha de regadiu i s’estan realitzant 

obres per a la posada en reg d’aprox. 200.000 ha més. La Conca de Tremp és un 

d’aquests regadius que transformarà una gran àrea de la zona nord de Lleida. 

És important destacar que la tecnologia de producció és diferent en funció de les 

dotacions hídriques disponibles (secà, reg deficitari i reg convencional). El pas del secà 

a regadiu comporta la necessitat d'un canvi important en el disseny i en el maneig de 

les plantacions (poda, fertilització, etc.).  

El fet de disposar d’una finca experimental a la Conca de Tremp, que pugui servir de 

finca demostrativa, pot resultar fonamental per a la transferència de resultats sobre 

l’adaptació de les noves varietats a la zona, les noves tecnologies de maneig del cultiu 

i la millora en l’eficiència de l’aplicació del reg i la fertilització.  

El projecte d’establiment de la finca experimental es va iniciar l’anualitat 2014, amb 

finançament parcial per part del Projecte de Treball a les 7 Comarques (Departament 

d’Empresa i Ocupació de La Generalitat de Catalunya). La resta de finançament prové 

de part privada, de la Comunitat de Regants i del DAAM. Durant el primer any es va 

dissenyar la parcel·la demostrativa i es va implantar en una finca del terme municipal de 

Tremp, el segon any es va continuar implantant part de la finca que no es va poder fer 

durant el primer any.  

A partir d’aquest tercer any, s’ha de seguir amb les activitats de manteniment i maneig 

pròpies de la finca, i s’han d’iniciar les activitats d’experimentació. En aquest sentit, la 

direcció tècnica de l’IRTA inclou l’assessorament en el maneig de la finca així com 

l’execució de les activitats d’experimentació.  
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2. OBJECTIU GENERAL  

L’objectiu principal del projecte es l’establiment d’una finca experimental d’ametller a la 

Conca de Tremp, per tal que sigui punt de referència de tots els agricultors de la 

Comunitat de Regants, i que ajudi a introduir el cultiu i a millorar-ne el seu maneig. 

Els objectius específics que es pretenen assolir amb el present projecte són: 

 Conèixer l’adaptació de les noves varietats d’ametller a les condicions agro-

ambientals de la Conca de Tremp. 

 Avaluar les característiques agronòmiques i productives de les noves varietats 

d’ametller, per tal de poder conèixer la rendibilitat econòmica potencial de les 

noves plantacions d’ametller en regadiu. 

 Transferir les noves pautes de maneig (poda, reg, fertilització, maneig fitosanitari, 

etc.) de les plantacions d’ametller en regadiu als agricultors de la Conca de 

Tremp. 

 

3. ACTIVITATS REALITZADES  

3.1. Assessorament i direcció tècnica en el maneig de la finca 

demostrativa d’ametller 

Durant l’any 2016, s’han realitzat les actuacions de manteniment i maneig pròpies d’una 

finca d’ametllers en regadiu. S’ha realitzat l’esporga d’hivern, les feines de manteniment 

del sòl amb segadora/picadora entre les files i herbicida entre arbres, el manteniment 

adequat de l’estat fitosanitari dels arbres amb tractament preventius a l’hivern, primavera 

i durant tot el seu cicle vegetatiu. S’ha realitzat l’esporga d’estiu o esporga en verd per 

donar llum a les parts interiors, reforçant les branques principals que són les que 

formaran l’estructura dels arbres.  

Durant aquesta anualitat, també s’ha realitzat la III Jornada d’ametller on es vàren  

explicar detalladament les diferents plagues i malalties i els moments més òptims de 

tractament per cadascuna d’elles, per tal de que els agricultors de la zona i el propietari 

de la finca experimental és poguessin nudrir d’aquesta informació i portar-la a la pràctica. 

Per altra banda, durant aquesta formació, es va explicar quina era la poda a seguir 

aquest hivern 2016 en cada varietat de les plantades en la finca. 
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Totes les activitats de camp han estat dirigides i assessorades pels tècnics de l’IRTA i 

executades pel Sr. Josep Durany, propietari i encarregat de gestionar la finca 

experimental. 

Les actuacions d’esporga han estat realitzades conjuntament pel tècnic d’esporga de 

l’IRTA i l’encarregat de la parcel·la. 

 

3.1.1 Ubicació 

A la Figura 1 es presenta la ubicació de la finca experimental i a la Figura 2 es pot 

observar l’estat dels arbres durant el mes de setembre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localització geogràfica de la finca on està ubicada la finca demostrativa d’ametller. 
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Figura 2. Fotografia d’una vista general de la situació en la que es troba la finca demostrativa 

d’ametller (Setembre de 2016). 

 

3.1.2. Material Vegetal avaluat 

Les característiques bàsiques de la parcel·la són les següents: 
 

 Varietats (Taula 1) 

 Portaempelt: INRA GF-677 

 Plantació dels plançons: 10 de juliol 2014. 

 Marc de plantació: 6 x 6 m 

 Superfície:  1,5 ha 

 Reg Total: 6.000 m3/ha i any 
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Taula 1. Origen de les varietats i necessitats de pol·linització. 

VARIETAT ORIGEN 
COMPATIBILITAT EN LA 

POL·LINITZACIÓ 

‘Soleta’ CITA (Saragossa) Autofértil 

‘Belona’ CITA (Saragossa) Autofértil 

‘Marta’ CITA (Saragossa) Autofértil 

‘Guara’ CITA (Saragossa) Autofértil 

‘Bialfas’ CITA (Saragossa) Autofértil 

‘Vairo’ IRTA Autofértil 

‘Constantí’ IRTA Autofértil 

‘Marinada’ IRTA Autofértil 

‘Mardia’ CEBAS (MURCIA) Autofértil 

‘Lauranne’ INRA (FRANÇA) Autofértil 

‘Penta’ CEBAS (MURCIA) Autofértil 

   ‘Marcona’ Varietat local Autoincompatible 

‘Llargueta’ Varietat local Autoincompatible 

 

 

3.1.3. Disseny experimental 

L’assaig consta de 13 files amb 30 arbres aproximadament en cada una d’elles. La 

disposició de les varietats a l’assaig és per files individuals i col·locades en funció de la 

data de floració. En la Figura 3 es pot observar el croquis de la parcel·la experimental. 
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Figura 3. Croquis de la finca demostrativa d’ametller. 

VARIETATS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Soleta x x x x x x x x x 1

Belona x x x x x x x x x 2

Marta x x x x x x x x x x 3

Guara x x x x x x x x x x 4

Vairo x x x x x x x x x x 5

Constantí x x x x x x x x x x 6

Marinada x x x x x x x x x x 7

Mardía x x x x x x x x x x x 8

- 9

Lauranne x x x 10

Penta x x x x x x 11

Marcona 12

Llargueta 13

MASIA

Bialfas 
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3.1.4. Maneig de la plantació 

A finals del segon any (2015) les operacions d’esporga que es van realitzar a l’hivern 

són les següents: 

 Arbres que ja presentaven una bona estructura 

o Es van elegir 4 branques principals ben situades i amb bon gruix i la resta 

es van eliminar. Aquestes es van despuntar eliminant entre 30 i 50 cm de 

longitud final de la rama, depenent de cada varietat.  

o En els últims 20 cm d’aquestes branques una vegada rebaixades s’han 

eliminat tots els anticipats.  

 Arbres que no van arribar a tenir una bona estructura 

o S’han tornat a rebaixar al punt de la creu, perquè durant aquest segon 

any reforcin l’estructura i s’aconsegueixi tenir un bon gruix de tronc que 

pugui suportar una copa amb 3 o 4 mares. 

 

Durant el mes de juny del 2016 es varen realitzar les actuacions d’esporga d’estiu. Es 

van realitzar dos tipus d’operacions depenent dels arbres que hi havia: 

 En els arbres que en el moment de l’esporga d’hivern es va decidir tornar a fer 

el punt de la creu per reforçar estructura ara es va realitzar les següents 

operacions: 

o Es van despuntat les brotacions del tronc sense eliminar les que hi ha en 

els últims 30 cm. 

o Les brotacions de la part de d’alt del tronc (els últims 30 cm), no es van 

eliminar. 

 En els arbres que en el moment de l’esporga d’hivern ja es van triar les rames 

principals es va realitar les següents operacions: 

o Es van despuntar totes les brotacions del tronc. 

o De les brotacions que van sortir en la part alta, es van eliminar aquelles 

que estaven mal situades en la part central. 

o L’arbre es va deixar estructurat perquè entri la llum. 

o A l’hivern s’acabaran de potenciar les mares ja elegides durant l’hivern. 
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Durant el mes de juliol del 2016 es varen acabar les tasques pendents de poda i es va 

realitzar un nou tractament per combatre la presencia del mosquit verd que ha estat una 

plaga molt persistent durant aquesta anualitat. 

Posteriorment, en la visita realitzada durant el mes de setembre, es va observar la 

maduració en aquells arbres que havien quallat alguns fruits. A partir del 2017 ja 

s’espera producció en la finca experimental. 

El manteniment del terreny que es realitza en aquesta finca demostrativa es la utilització 

d’herbicida en les files dels arbres i coberta vegetal espontània en el mig del carrer. 

Aquesta coberta vegetal es manté controlada mitjançant passades de segadora o 

picadora durant la campanya. 

La finca s’està regant segons les necessitats dels arbres per reg d’inundació. La 

fertilització es basa en les necessitats anuals del cultiu, contrastant-les amb analítiques 

de sòl i de fulles que es realitzaran en els propers anys. 

Actualment en el tercer any del cultiu, les unitats fertilitzants que es van aportar durant 

l’anualitat foren 60 – 30 – 70, aportant 60 unitats fertilitzants de nitrogen, 30 unitats 

fertilitzants de fòsfor i 70 UF de potassi. La primera aplicació es va realitzar durant la 

primera setmana de juny, una segona aplicació realitzada durant l’estiu i una última 

aplicació realitzada durant el mes d’octubre. A més a més, es va realitzar una aplicació 

de quelat de ferro amb l’últim reg i un aport de bor. 

Els tècnics de l’IRTA mitjançant les visites que van realitzar, van efectuar les 

recomanacions oportunes en temes de plagues i malalties, tan a nivell preventiu com a 

nivell de xoc. 

 

3.2 Visites tècniques 

 
Durant l’any 2016 es van realitzar les següents visites tècniques, per tal d’assessorar en 

el maneig i gestió de la parcel·la experimental.  
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1. Revisió de la finca experimental i assessorament en tractament fitosanitaris i 

esporga d’hivern 

a. 16 de febrer 

b. Sr. Josep Durany (encarregat de la finca experimental),  

c. Ramon Girabet (IRTA). 

 

2. Revisió de la finca experimental i assessorament en tractament fitosanitaris i 

de maneig 

a. 3 de març 

b. Sr. Josep Durany (encarregat de la finca experimental) 

c. Xavier Miarnau i Laura Torguet (IRTA). 

 

3. Revisió de la finca experimental, assessorament en tractament fitosanitaris i 

de maneig i esporga d’estiu 

a. 20 de juny 

b. Sr. Josep Durany (encarregat de la finca experimental) 

c. Ramon Girabet i Laura Torguet (IRTA). 

 

4. Revisió de la finca experimental, assessorament en tractament fitosanitaris i 

maneig 

a. 15 de juliol 

b. Sr. Josep Durany (encarregat de la finca experimental) 

c. Marta Maldonado (IRTA). 

 

5. Revisió de la finca experimental, assessorament en tractament fitosanitaris i 

maneig 

a. 23 de setembre 

b. Sr. Josep Durany (encarregat de la finca experimental) 

c. Marta Maldonado i Laura Torguet (IRTA). 
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Les activitats experimentals relacionades amb l’avaluació agronòmica de les diferents 

varietats es vàren seguir en el mes de setembre amb l’avaluació de la susceptibilitat 

varietal a diferents malalties i es seguiran a principis d’any amb les mesures de vigor del 

arbres. 

 

 

Figura 4. Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 3 de març del 2016. 

 

 

Figura 5. Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 20 de juny del 2016. 
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Figura 6. Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 15 de juliol del 2016. 

 

 

Figura 7. Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 23 de setembre del 2016. 
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3.3 Jornada de referència del cultiu de l’ametller a la zona 
 
III JORNADA D’AMETLLER AL PALLARS JUSSÀ 
 

El dia 16 de desembre es va dur a terme la tercera JORNADA D’AMETLLER AL 

PALLARS JUSSÀ, amb el títol “Maneig del cultiu de l’ametller: Malalties, Plagues i Poda 

en plantacions de regadiu” 

La jornada va tenir una assistència d’unes 50 persones, totes elles interessades en el 

maneig i formació del cultiu. 

L’IRTA va organitzar la jornada amb la preparació del díptic i el cartell per la difusió de 

l’acte i amb l’execució de la jornada, realitzant les ponència a la sala del Epicentre del 

Pallars Jussà cedit pel Consell Comarcal i la demostració d’esporga a la Finca 

Experimental. 

 

 

Figura 8. Díptic de la III Jornada d’ametller, 16 de desembre del 2016. 

 



 

Pàg. 20 de 21  
Informe de seguiment de l’activitat IRTA: V2999-5214 

Codi Orgànic: 1200,  7 de febrer de 2017 

 

 

Figura 9. III Jornada d’ametller, 16 de desembre del 2016. 

 
 
 

 

Figura 10. III Jornada d’ametller, poda finca experimental, 16 de desembre del 2016. 
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