
MATERIAL VEGETAL EN AMETLLER. TREBALLS D'INVESTIGACIÓ AL CENTRE
AGRO-PECUARI «MAS BOYÉ.»

Francisco J. Vargas García

Conferència presentada a les Jornades sobre l'ametller a la Universitat Catalana d'Estiu,
Prades, 22, 23 i 24 d'agost de 1985

RESUM

Horn informa dels treballs d'investigació sobre material vegetal d'ametller en
el Centre Agro-pecuari «Mas Boyé» (Reus). Hi són analitzats diversos caràcters importants
per a l'elecció varietal. Poden ésser destacades per llur comportament en collecció les varietats
següents. «Desmai Llargueta», «Ramillete» i «Mena d'en Musté» (floració primerenca); «Mar-
cona» i «Garrigues» (floració mitjana); i «Ferragnes», «Cristomorto», «Ferraduel» i «Tuono»
(floració tardana). En el programa de millorament de varietats per encreuaments han estat
obtinguts 6 descendents amb característiques destacables. En diversos assaigs, ha pogut
ésser constatat l'interès dels peus híbrids ametller x presseguer, i hom continua estudiant
actualment la selecció d'aquests híbrids, així com la d'ametllers francs.

RESUMEN

Se informa de los trabajos de investigación sobre material vegetal de almendro
en el Centro Agropecuario «Mas Bo yé» (Reus). Se analizan diversos caracteres importantes
para la elección varietal. Pueden destacarse por su comportamiento en colección las si-
guientes variedades: «Desmai Llargueta», «Ramillete» y «Mena d'en Musté» (floración tem-
prana); «Marcona» y «Garrigues» (floración media); y «Ferragnes», «Cristomorto», «Ferra-
duel» y «Tuono» (floración tardía). En el programa de mejora de variedades por cruzamientos
se han obtenido 6 descendientes con características sobresalientes. En diversos ensayos ha
podido constatarse el interés de los patrones híbridos almendro x melocotonero, incidién-
dose actualmente en la selección de estos híbridos, así como en la de almendros francos.

RfsumÉ

M. Vargas García a exposé les travaux de recherche réalisés au Centre Agricole «Mas
Boyé» de Reus sur le matériel végétal de l'amandier. Différents caractéres importants pour
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le choix variétal y sont analysés. Les varietés suivantes se distinguent par leur comporte-
ment en collection: «Desmayo Largueta», «Ramillete» et «Mena d'en Muste» (floraison
précoce); «Marcona» et «Garrigues» (floraison moyenne); et «Ferragnes», «Cristomorto», «Fer-
raduel» et «Tuono» (floraison tardive). Le programme d'amélioration des variétés per croise-
ment a permis d'obtenir 6 descendants présentant des caractéristiques remarquables. Gráce

différents essais, on a pu costater l'intérét des pieds hybrides amandier x pécher, et les
travaux portent actuellement sur la sélection de ces hybrides, ainsi que sur celle d'aman-
diers francs.

1. INTRODUCCIÓ

Els primers treballs sobre ametller en el Centre Agropecuari «Mas Boyé» (C.A.M.B.)
daten del 1965, any en que R. Vidal i Barraquer i J. Vila iniciaren la formació d'una col.lecció
de varietats. Posteriorment, el 1974, hom emprengué un programa d'investigació i ex-
perimentació que ha anat desenvolupant-se durant aquests anys. (32, 37)

Dins les activitats del C.A.M.B., l'ametller és considerat un conreu bàsic per dues
raons fonamentals: importancia i possibilitats de millora.

L'ametller s'estén per diverses comarques catalanes. És un conreu molt tradicional,
amb coexistència de les amigues plantacions i les noves. En els darrers vint anys n'han
estat plantades molts milers d'hectàrees. Per regla general, est à situat en terrenys pobres,
de sed, marginals per a d'altres fruiters d'aprofitament més intensiu. Són diverses les raons
que poden explicar aquest fet: rusticitat de l'espècie; consideració de l'ametller com un
conreu complementan; necessitat de situar les plantacions en zones altes amb la finalitat
de disminuir el risc de gelades; etc.

Indubtablement, la resistència a la sequera per part de l'ametller és un aspecte
de gran interés per a l'aprofitament de les nostres terres de seca, sobretot tenint en com-
pte que altres conreus alternatius, com l'olivera o la vinya, estan travessant un període
de crisi. Tanmateix, convé de recordar que, indubtablement, el rendiment de les planta-
cions minorara quan millorin les condicions en que es desenvolupa el conreu. Corn en
qualsevol altra especie, la producció és condicionada per la interacció de diversos factors
que poden englobar-se en tres grans grups:

— medi ambient,
— material vegetal,
— tècniques de conreu.

El material vegetal, en la seva vessant de peus i varietats, és un tema d'indub-
table importancia, que incideix clarament en l'èxit o el flacas d'una plantació.
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2. VARIETATS

2.1 Elecció varietal

Fins a dates recents, l'ametller s'ha multiplicat per llavor, sense recórrer a l'empelt,
mètode de propagació encara vigent en alguns països productors. Aquest fet, juntament
amb la necessitat de la pollinització encreuda, ha produït una gran variabilitat en l'espècie.

D'altra banda, convé de destacar que els criteris de selecció aplicats per l'home
al llarg del temps no han estat els mateixos per a totes les zones productores, car els condi-
cionamients agronòmics i comercials tampoc no eren iguals. Com  a conseqüència, existeixen
considerables diferències entre poblacions varietals pertanyents a àmbits geogràfics diferents.

(18, 19, 22)

Quan hom ha reunit en col . lecció varietats de diversa procedència, han pogut

ésser detectades aquestes diferències. Posem, doncs, com a exemple, que ha la regió de

Pulla (Italia) és freqüent de trobar el caràcter de floració tardana, mentre que les pobla-
cions espanyoles es caracterizten per Ilur floració primerenca. Igualment, en aquesta regió
italiana han estat trobat diversos conreus autofertils. (15)

A Catalunya, les varietats mes conreades, amb molta diferència sobre les demés,
son «Desmai Llargueta» i «Marcona». Molts milers d'hectàrees són dedicades al conreu
d'aquestes varietats, productores de fruit de gran qualitat. La culti-var «Rof» és també molt
difosa en algunes zones de Tarragona. Altres varietats bastant abundants són «Mollar de
Tarragona», «Esperança Forta», «Desmai Roig», «Planeta de les Garrigues», etc. Hi ha un
bon nombre de tipus locals, el conreu dels quals és restringit a Ilurs zones d'origen i que,
en general, cada cop són menys utilitzats. En els darrers anys han estat introduïdes moltes
varietats de floració tardana: «Ferragnes», «Ferraduel» i «Cristomorto». També han estat
reempeltats molts arbres amb les culti-vars «Garrigues» i «Ramillete» per solucionar pro-
blemes de pol•inització de plantacions de «Marcona» i «Desmai Llargueta». En general,
hom pot dir que l'estructura varietal de Catalunya es troba subjecta a un procés d'evolució
molt dinàmic.

L'elecció varietal és una aspecte d'extraordinària importancia que, com ha estat
esmentat anteriorment, pot condicionar l'èxit o el fracàs d'una plantació. Aquesta elecció
és bastant difícil. No solament cal tenir en compte les característiques de la varietat, sinó
també les de la zona i les condicions en qué s'ha de desenvolupar el conreu. Culti-vars
molt interessants en determinades condicions poden no ésser-ho en unes altres. Un exem-
ple molt típic és el de la varietat «Marcona», que té unes característiques agronòmiques
i comercials molt interessants, però que és molt exigent en cures de conreu i és sensible
a Montli a i Fusicoccum. Quan les condicions de conreu no són bones o bé hom pot preveure
una incidència important d'aquestes malalties, fóra un error d'utilitzar aquesta varietat.

Per a l'elecció varietal, convé de tenir en compte una sèrie de caràcters impor-

tants. En podem destacar els següents: data, intensitat i durada de la floració, precocitat,
regularitat i intensitat de la producció, vigor, port, intensitat de ramificació, rusticitat,
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resistència a paràsits, facilitat de recollecció i pelat, data de maduració i característiques
del fruit. Comentarem breument algun d'aquests punts.

La data de floració és, indubtablement, una característica important. La incidencia
de les gelades tardanes és un dels factors que limita la rendibilitat del conreu en moltes
zones. D'altra banda, un avantatge addicional de les varietats de floració tardana, en relació
amb les clàssiques, és que tenen una major probabilitat de florir en condicions climàti-
ques més favorables per al procés de la pol . linització. Tanmateix, no convé d'exagerar la
importäncia d'aquest carácter. Per a moltes de les nostres zones, sense un excessiu risc de
gelades, varietats com «Marcona» i «Desmai Llargueta» continuen essent una alternativa
no solament válida, sinó aconsellable.

La durada del període de floració té importància des del punt de vista de la
pollinització. Si aquest es llarg, existeixen més probabilitats que una part de les flors trobin
condicions idònies per al desenvolupament del procés.

Existeixen considerables diferències en la capacitat productiva de les varietats.
Algunes, com ara «Marcona), tenen el problema de l'excesiva fertilitat, que ocasiona, sobretot
quan l'arbre no es troba en bones condicions de conreu, una alternança en la producció.

El vigor és una característica important. A diferència d'altres fruiters, amb mètodes
de recollecció i conreu diferents, es desitjable que les varietats tinguin un bon vigor que
els permeti de suportar adequadament les condicions adverses en què, sovint, es desen-
volupa el conreu. Per aquesta mateixa raó, el grau de rusticitat és, igualment, un carácter
important.

El port i la intensitat de ramificació influeixen en el nombre d'hores necessàries
per a realitzar la poda. Els pons oberts dificulten la formació de l'arbre i afavoreixen l'emissió
de brots xucladors.

Un altre aspecte important és la resistència a les plagues i malalties. Exemple
de diferents sensibilitats a Monilia o Fusicoccum són ben coneguts i il . lustratius d'aquesta
qüestió. (22, 30)

Existeixen clares diferències entre la data de maduració de les varietats. General-
ment, és preferible que tinguin una maduració primerenca per tal de poder recollir el
fruit en millors condicions climätiques, i perquè els arbres tinguin mes temps per a
recuperar-se, després de la collita, amb les pluges de la darreria de l'estiu. La possible coin-
cidència amb la recol . lecció d'atres conreus de la zona és un factor que cal tenir em compte.

Generalment, l'ametller no presenta problemes per al despreniment del fruit,
però algunes varietats es reconecten amb major facilitat que d'altres. El fruit de «Mar-
cona» es desprenen amb excessiva facilitat i, si la recol . lecció per qualsevol circumstància
s'endarrereix, hom es veu sovint obligat a recollir part de la collita directament des de terra.

Les varietats amb closca forta es pelen amb molta més facilitat que les de closca
molla. Per a pelar aquestes darreres, cal disposar de màquines especialment dissenyades.
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De vegades, hom associa el rendiment gra/closca amb la capacitat productiva
d'una varietat. Evidentment, això és un error. Són dos conceptes diferents que no tenen
entre ells cap relació. Hi ha varietats amb closca forta que són molt productives (en gra),
moltes que no ho seo i viceversa. La producció d'un determinat arbre és determinada pel
nombre de fruits i el pes de les Ilavors; ambdós factors sed-1 independents de la duresa
de la closca. (12, 16, 17)

Per a les nostres condicions, són preferibles les ametlles fones o semifortes a les
molles. En podem esmentar els avantatges següents: major facilitat de pelat, menor in-
cidencia de les plagues, menors danys produïts pels ocells, millor conservació i millor adap-
tació a les installacions de trencat existents. Tanmateix, als Estats Units només utilitzen
ametlla de closca molla, ja que totes les instal . lacions han estat dissenyades pensant a pro-
cessar aquest tipus d'ametlla. Val la pena d'assenyalar, però, que en aquell país tenen un
important problema d'atacs de Paramyelois transite//a Wik, que penetra en fruits de closca
molla.

D'altres característiques molt importants del fruit són: aspecte del gra, percen-
tatge d'ametlles bessones, facilitat de desprendiment de la pel . lícula, mida, forma, etc.,
amb considerables diferències entre varietats.

En una espècie com l'ametller, amb la diversitat genètica que hem anat pale-
sant, disposar d'una àmplia collecció de varietats té un gran interès. A «Mas Boyé» han
pogut ésser estudiades sistemàticament prop d'un centenar de culti-vars provinents de les
principals zones productores del món. L'estudi d'aquesta collecció ha permès:

—Conèixer les característiques de les varietats i Ilur grau d'adaptació a les nostres
condicions de medi. (1, 12, 29, 31, 32, 43)

—Obtenir informació bàsica per als programes de millora genètica.

De les varietats estudiades, poden ésser destacades per llur comportament les
següents: (37)

—Varietats amb època de floració primerenca: «Desmai Llargueta», «Ramillete»
i «Mena d'En Musté».

—Varietats amb època de floració mitjana: «Marcona», «Garrigues», «Colorada»,
«Planeta d'Elx» i «Peraleja»

—Varietats amb època de floració tardana: «Ferragnes», «Cristomorto», «Ferraduell»
i «Tuono».

Aquestes varietats han estat descrites en un bon nombre de publicacions, (1, 7,
22, 26, 28, 31) per la qual cosa renunciem a fer-ne una nova descripció. Només comen-
tarem alguns aspectes que ens semblen d'interès. En el quadre núm. 1 hi ha una escala
de floracions que pot ésser útil per a l'elecció de pol.linitzadors.
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«Desmai Llargueta». Varietat molt conreada a Catalunya i en altres zones
espanyoles. Productiva. Fruit d'excel-lent qualitat amb moltes aplicacions. Floració precoç,
malgrat que sembla dotada d'una cena resistència al fred. Sensible a Fusilococcum amyga'ali
Del. Difícil de formar. Varietat molt interessant.

«Ramillete». Conreada a Múrcia. Molt interessant pel seu vigor, productivitat,
bon fruit, etc. Sensible al fred. De les culti-vars existents al C.A.M.B., sembla la més ade-
quada com a pollinitzadora de «Desmai Llargueta» a Tarragona, malgrat que comença
a florir lleugerament més tard.

«Mena d'En Musa». Varietat local, procedent de Vilanova de Prades (Conca de
Barberà), que ha tingut un bon comportament a «Mas Boyé». Productiva, facil de formar
i amb un bon fruit. Sembla que prové d'una sembra de «Marcona».

«Marcona». Varietat universalment coneguda. Molt conreada a Catalunya. Precoç
a entrar en producció, i molt productiva. Per la seva gran fertilitat, necessita especials cures
de conreu. Exigeix una poda semblant a la del presseguer, bé que, naturalment, menys
intensa, per evitar que la vegetació es desplaci cap a l'extrem de les rames. És sensible
a Fusicocum i Monilia. Fruit de gran qualitat.

«Garrigues». Varietat conreada a Múrcia, que ha tingut un excellent comporta-
ment a «Mas Boyé». És vigorosa i molt productiva. Recomanable com a varietat base o com
a principal pollinitzadora de «Marcona» a Tarragona.

«Colorada». Conreada a Múrcia. Productiva. Bona varietat, amb l'inconvenient
de presentar un percentatge alt d'ametlles bessones.

«Planeta d'Elx». Conreada al País Valenciä. Arbre molt vigorós, de lenta entrada
en producció però molt productiu. Floració molt allargada. axil de podar.

«Peraleja». Conreada a Múrcia. Comportament bastant bo a «Mas Boyé». Floració
molt intensa i allargada. Varietat interessant per a ésser utilitzada com a pollinitzadora
de «Marcona».

«Ferragnes». Varietat obtinguda per l'I.N.R.A. de França, mitjançant l'encreua-
ment de «Cristomorto» i «Ai». Molt productiva. Sensible al Fusicoccum. Molt bon com-
portament a «Mas Boyé». En conjunt, és una varietat molt interessant, el conreu de la qual
es va estenent ràpidament per moltes zones de Catalunya, com a varietat base de planta-
cions. En tractar-se d'un arbre relativament poc ramificat, convé de retallar-ne les bran-
ques vigoroses per tal de suprimir la dominäncia apical i afavorir l'emissió de nous brots.

«Cristomorto». Varietat provinent de Pulla (Itàlia). Molt bon comportament al
C.A.M.B. Entrada en producció precoç, i molt productiva. Sembla poc sensible al Fusicoc-
cum. Resistent al fred en època de floració. Molt poc ramificada, exigeix, amb més raó
que «Ferragnes», una poda com la que hem esmentat anteriorment. El principal inconve-
nient que sembla presentar aquesta varietat, és el relativament alt percentatge de llavors
dobles.
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«Ferraduel». Varietat germana de «Ferragnes» i molt útil per a pol.linitzar-la.

«Tuono». Varietat italiana, de la regió de Pulla. Autofertil. Molt productiva. Poc
vigorosa. Alt percentatge d'ametlles bessones. Molt poc ramificada. Tipus de poda corn
«Ferragnes» i «Cristomorto».

2.2 Millora de varietats

Les principals varietats espanyoles tenen característiques interessants, però també
tenen limitacions importants que incideixen negativament en la rendibilitat del conreu.
Per exemple, «Marcona» i «Desmai Llargueta» floreixen massa aviat per a moltes zones,
tenen importants exigències de poda, són sensibles a Fusicoccum, etc. (9, 12, 30, 31)

De l'estudi de les colleccions varietals, hom pot deduir que les possibilitats de
millora són grans, a causa de la variabilitat genètica a què féiem abans referència. En alguns
casos, pot ésser interessant de recórrer a prospeccions del material autòcton, amb la finalitat
de descobrir culti-vars d'interès. En altres casos, hom pot acudir als encreuaments inter-
varietals amb la finalitat de reunir en un individu una sèrie de caràcters que, per separat,
són presents en els genitors.

Diversos centres d'investigació del món estan treballant en l'obtenció de noves
varietats que puguin substituir amb avantatges les actualment conreades. En els darrers
anys, s'han produït importants avenços en aquest camp. Per Ilur importància, cal, sens
dubte, destacar el tema de l'autofertilitat. (11)

El 1975 hom endegä. al  C.A.M.B. un programa de millora de varietats d'ametller
mitjançant encreuaments dirigits. Des de Ilavors, han estat efectuats un bon nombre d'en-
creuaments diferents i han estat obtinguts uns quants milers d'arbres.

En diferents publicacions (33, 35, 36, 37, 39, 40, 41) hom ha informat sobre
les característiques del programa i els primers resultats obtinguts.

Les diverses combinacions de genitors foren realitzades per tal d'obtenir individus
que poguessin reunir les característiques següents:

—Floració tardana.
—Bona producció.
—Bon vigor.
—Ramificació no excessiva.
—Port no massa obert.
—Absència d'ametlles bessones.
—Closca forta i semiforta.
—Ametlla amb un bon aspecte.

En alguns casos hom féu encreuaments amb la finalitat d'obtenir individus
autofèrtils.
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En general, han estat encreuades varietats autòctones amb estrangeres de floracits
tardana. Alguns cops, només han estat utilitzades culti-vars estrangeres.

Alguns encreuaments han proporcionat descendències molt interessants i n'han
estat obtinguts bastants individus amb característiques notables. Aquests arbres són estudiats
sistemàticament i alguns han estat inclosos en assaigs de comportament juntament amb
varietats conegudes.

Les possibilitats del programa semblen grans. Els primers resultats han estat fran-
cament alentadors. Com a exemple, en els quadres núm. 2, 3 i 4 recollim algunes dades
referents a 6 clons preseleccionats («601», «A-200», «A-205», «A-230», «3-361» i «4-539»),
provinents de les primeres series d'encreuaments efectuats al C.A.M.B., que, de moment,
semblen reunir un conjunt de característiques que els confereixen un interès considerable.
(36) Cal destacar el carácter provisional de les observacions, atès que el temps d'estudi,
encara curt, no permet d'extreure'n conclusions definitives. Malauradament, en la millora
de fruiters, cal un bon nombre d'anys per a poder determinar amb seguretat l'interès d'una
nova culti-var.

3. PEUS

Al C.A.M.B. s'estan desenvolupant diverses línies de treball referents a peus
d'ametller. (37, 38, 42). Recollim a continuació una síntesi de diversos assaigs de compor-
tament i de treballs de selecció relatius a:

—híbrids ametller x presseguer.
—ametllers francs.

El clima de «Mas Boyé» és típicament mediterrani, amb una pluviositat mitjana,
molt variable, amb horitzonts petrocälcics («tapás») a profunditat variable però propers
a la superficie (30-70 cm), bastant compactes i amb relació alcalina (pH, per regla general,
Ileugerament superior a 8). En aquests sòls, el presseguer presenta problemes importants
de clorosi.

3.1 Híbrids ametller x presseguer

L'interès d'aquests peus, obtinguts per encreuament entre les espècies ametller
i presseguer, han estat assenyalats per diversos autors. (3, 8, 10, 13, 20, 23, etc.) Algunes
de llurs característiques: gran vigor (híbrid interespecífic), resistència a la calç, capacitat
d'adaptació a diferents tipus de sòls i uniformitat (si es multipliquen vegetativament),
els proporcionen un indubtable interès com a peus d'ametller i d'altres espècies.

A Espanya, la selecció francesa «I.N.R.A.-G.F.-677» ha donat excellents resultats,
tant al regadiu com al sed.. (4, 11, 38, 42). Diversos centres espanyols treballen en la selec-
ció de nous clons i, recentment, hom n'ha començat a difondre un, l'«Adafuel», selec-
cioant a l'Estación Experimental de «Aula Dei» (Saragossa). (5, 6, 11, 37).
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Al C.A.M.B. hom actua en dues línies:

—assaigs de comportament,
—obtenció i selecció de nous híbrids.

3.1.1 Assaigs de comportament

Al C.A.M.B. hom ha pogut comprovar l'interès, com a peu, de l'híbrid «I.N.R.A.-
G.F.-677», tant al regadiu com al sea. En els quadres rillms. 5 i 6 figuren algunes dades
bàsiques que fan referencia a aquesta qüestió. (38).

En l'assaig iniciat el 1979, hom ha pogut observar que d'altres híbrids, selec-
cionats per l'Estación Experimental de «Aula Dei» (Saragossa), tenen també, de moment,
un comportament excellent (quadre núm. 7). (38) Aquest fet resulta d'un interès in-

du btable.

3.1.2 Obtenció i selecció de nous híbrids

Al llarg dels anys 1979, 1980 i 1981 hom dugué a terme, al C.A.M.B., en-

creuaments interspecífics ametller x presseguer, i com a resultat foren obtinguts un total
de 59 híbrids.

De moment, hom no projecta de dur a terme més hibridacions. Els treballs ac-
tuals van dirigits a l'estudi i selecció del material disponible.

Horn ha pogut efectuar les primeres observacions sobre els häbits vegetatius i
la facilitat d'arrelament dels clons. En aquestes observacions, preliminars, han pogut ésser
apreciades diferències de comportament.

3.2 Ametllers francs

Hi ha a Espanya més de 500.000 ha d'ametllers conreades al sea. (25) En tota
aquesta superficie, pràcticament els únics peus utilitzats són els francs d'ametller, pro-
vinents d'ametlles amargues i dolces.

Aquests peus tenen algunes característiques molt interessants per a les condi-
cions de conreu de sed: rusticitat i resistència a la sequera i a alts continguts de calç. D'entre

els inconvenients, hom pot esmentar la gran sensibilitat a diversos paràsits del s(51 i a con-

dicions d'entollament, la manca d'homogeneïtat (conseqüència de la multiplicació per
Ilavor) i la deficient aptitud per al trasplantament.

D'aquestes consideracions, hom pot deduir l'interès d'efectuar una selecció que
permeti d'utilitzar el material més idoni possible.

De les característiques principals en la selecció de peus francs, podem citar les
següents: homogeneïtat, vigor, facilitat d'empelt, resistència al trasplantament i als paràsits
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del sed, etc. Diversos autors (2, 14, 19, 21, 24, 27) citen varietats que proporcionen descenA-
cies interessants per algunes d'aquestes característiques. A Múrcia, és freqüent de Ilavoies
de «Garrigues» i «Atocha» per a la producció de peus.

El 1974, hom inicià al C.A.M.B. una selecció de francs. Foren utilitzades 19 culti-
vars que havien destacat pel vigor. No hi foren trobades diferencies notables, tot i que
algunes descendències han palesat un major interès. (38, 42)

El 1983 fou endegat un nou assaig amb francs provinents d'll culti-vars. Hi han
pogut ésser detectades diferències de vigor en planter. (38). El 1985, ha estat efectuada
una plantació en sed.
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Quadre núm. 1

FLORACIÓ DE VARIETATS D'AMETLLER

(mitjana de 6 anys: 1978-84)

CENTRE AGRO-PECUARI «MAS BOYÉ» (Constantí-Tarragona)

VARIETATS
gener	 febrer	 març

20	 31	 10	 20	 28	 10	 20

Cavaliera

Mena d'en Muste

Desmai Llargueta

Ramillete
Avola

Comuna B.
Esperança Forta

Colorada
Peraleja

Atocha
Planeta Elx

Carrasset
Chimatera

Francesa
Calma
Garrigues

Belardino

Desmai Roig
Alacant

Gavatx

Marcona •

Rof

Bruantine
Nonpareil
Cristomorro
Filippo Ceo
Ferragnes

Ferraduel

Texas
Tuono
Primorskyi

•

t ,

r

Final de floració

floració

de floració

Plena

Començament

IM11~..........1

r	

I
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Quadre núm. 2

FLORACIÓ
Mitjana de 5 anys: 1981-1985

CENTRE AGRO-PECUARI «MAS BOVE. » (Constantí-Tarragona)

Gener	 Febrer	 Març

23	 31	 10	 20	 28	 10	 20	 30

CAVALIERA

MARCONA

CRISTOMORTO

A-205

A-200

FERRAGNES

A-230

3-361

4-539

601

»

II

ill
lall»I
alill

inamizin 	 Final de floració

Plena floració

Començament de floració
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1
Ql adre núm. 3	

CARACTERÍSTIQUES DEL FRUIT
Mitjanes de 4-8 anys d'observació, segons clons, excepte per a les dimensions

que corresponen solament a les collites de 1983 i 1984

Clons Aspecte gra
Dobles

(%)

Rendiment
en gra

%

Pes (gr)

Dimensions (mm)

Closca Gra

Closca Gra Llargada Amplada Gruix Llargada Amplada Gruix

601 Bo 2 31 4,5 1,4 32 20 17 24 13 9

A-200 Bo 1 31 4,8 1,5 39 26 19 28 15 8

A-205 Bo 2 32 5,2 1,7 40 26 19 28 16 8

A-230 Bo 5 25 5,4 1,3 33 25 19 23 14 9

3-361 Bastant bo 8 33 4,5 1,5 28 24 18 25 14 8

4-539 Molt bo 5 30 5,4 1,6 39 25 18 27 14 8

Quadre núm. 4
CARACTERÍSTIQUES VEGETATIVES

Clons Vigor Port

Intensitat de

ramificació
Localització
de fruits (I) Producció

601 Mitjà Mitjà Mitjana 1 any Mitjana

A-200 Bo Mitjä. Mitjana Mixt Bona

A-205 Bo Mitjà Mitjana Mixt Bona

A-230 Bo Mitjä. Mitjana Mixt Bona

3-361 Mitjà Mitjà Mitjana/escassa «Ramillete» Molt bona

4-539 Bo Mitjà Mitjana 1 any Bona

(1) Localització preferent dels fruits sobre els rams (edat dels rams).

Vargas i Romero, 1985 (36).

Quadre núm. 5

PLANTACIÓ DE REFERENCIA DE PEUS D'AMETLLER PER AL REGADIU
«Mas Boyé» (Constantí-Tarragona). Sòl de mala qualitat, poc apte per al conreu del presseguer

1. VIGOR

Longitud mitjana de la circumferència del tronc, a uns 30 cm del sed, en finalitzar
el 7e verd (cm)

Varietats
Peus Marcona Rof Mitjana

INRA GF-677 608 594 601 a

Prunera «Pollizo» 38'9 42'6 4075 b

Presseguer 44'4 39'4 41'9 b
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2. PRODUCCIÓ
Producció mitjana acumulada fins a finalitzar el 7è verd (kg d'ametlla en gra/arbr )

Varietats

Peus Marcona Rof Mitjana

INRA GF-677 1142 58 86 a

Prunera «Pollizo» 59 2'3 41 b

Presseguer 5'3 1'6 3'5 b

Els peus amb la mateixa lletra no difereixen entre ells al nivell de significació del 95%.

Vargas et al, 1985 (38).

Quadre núm. 6

PLANTACIÓ DE REFERENCIA DE PEUS D'AMETLLER PER A SECÀ
«Mas Boyé» (Constantí-Tarragona)

1. VIGOR
Longitud mitjana de la circumferència del tronc, a uns 30 cm del sed, en finalitzar el 8è

verd (cm)

Varietats

Peus Mamona Rot Mitjana

INRA GF-677 52 572 546 a

Ametller-45 433 48'3 45'8 b

Ametller-54 43 474 45'2 b

Peus amb la mateixa lletra no difereixen entre ells al nivell de significació del 95%.

2. PRODUCCIÓ
Producció mitjana acumulada fins a finalitzar el 8è verd (kg d'ametlla en gra/arbre)

Varietats

Peus Marcona Rof Mitjana

INRA GF-677 11'5 5'8 8'6

Ametller-45 7'8 35 5'6

Ametller-54 6'3 40 5'1

Experiència no significativa al nivell del 90%. Disseny experimental molt poc sensible estadísti-
cament.

Vargas et al, 1985 (38).

50 QUADERNS AGRARIS



Quadre núm. 7

ASSAIG DE PEUS HÍBRIDS D'AMETLLER 1 PRESSEGUER EN REGADIU
VARIETAT «MARCONA»

1. VIGOR: Longitud mitjana de la circumferència del tronc, a uns 30 cm del gil, en finalitzar
el 6e verd (cm).

2. PRODUCCIÓ: Producció mitjana acumulada fins a finalitzar el 5è verd (kg d'ametlla
en closca/arbre)

Peus Vigor Producció

Híbrid INRA GF-677 54'6 A 14'6 A

Hibrid Jarafuel-1 541 A 119 AB

Híbrid Caspe-1 52'4 A 118 AB

Híbrid Alcañiz-1 574 A 15'1 A

Híbrid Horta de Sant Joan 570 A 158 A

Híbrid Tauste-1 554 A 138 AB

Híbrid Bergasa-1 51'5 A 13'4 AB

Híbrid Ametller Ayerbe-5 (36) 39'5 B 9'6 B

Peus amb la mateixa lletra, en la mateixa columna, no difereixen entre ells al nivell de signifi-
cació del 95%.

Vargas et al., 1985 (38)
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