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RESUM

Un dels principals factors limitants, probablement el més important, de la pro-
ductivitat de l'ametller a Catalunya resideix en la inadecuada estructura de les plantacions
des del punt de vista de la pol . linització. En aquest treball hom analitza els defectes més
comuns i les possibles solucions a adoptar (elecció de pol . linitzadors, mètode de reempel-
tada, etc.). Un gran nombre d'arbres han estat reempeltats els darrers anys.

RESUMEN

Uno de los principales factores limitantes, probablemente el más importante,
de la productividad del almendro en Cataluña reside en la inadecuada estructura de las
plantaciones desde el punto de vista de la polinización. En este trabajo se analizan los
defectos más comunes y las posibles soluciones a adoptar (elección de polinizadores, mé-
todo de reinjertado, etc.). Un gran número de árboles han sido reinjertados en los últimos
años.

RESUME.

L'un des principaux facteurs limitants, peut-étre le plus important, de la pro-
ductivité de l'amandier en Catalogne se trouve dans la structure inappropriée des planta-
tions pour ce qui concerne la pollinisation. Cette étude porte sur l'analyse des défauts
les plus courants et des solutions envisageables (choix des pollinisateurs, méthode de re-
greffage, etc.). Un grand nombre d'arbres ont été regreffés au cours de ces demières années.

1. INTRODUCCIÓ

Ben probablement, el principal problema que té plantejat en l'actualitat el conreu
de l'ametller a Catalunya és la inadequada estructura de les plantacions des del punt de
vista de la pollinització. (5, 21, 22, 25, 26) Sens dubte, a moltes comarques catalanes,
és un problema força greu que actua com a factor clarament limitatiu de la rendibilitat
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del conreu. Malauradament, és molt freqüent de trobar-se amb els defectes següents:

—Absència o escassetat de poninitzadors.
—Utilització de varietats pollinitzadores inadequades.
—Mancança d'abelles durant la floració.

En moltes zones la situació s'ha agreujat els darrers anys, ja que:

—Han estat efectuades moltes plantacions monovarietals o amb mancança de
pol•linitzadors.

—Amb l'augment de la mecanització, han estat arrencats molts arbres «comuns»
situats a les vores de les parcelles, que exercien una acció molt beneficiosa.

—La població de les abelles han minvat considerablement a causa de l'abús en
la utilització de pesticides.

Davant aqueseta situació preocupant, el Centre Agro-pecuari «Mas Boyé» (CAMB)
ha desenvolupat una doble activitat: (27)

—Técnica: delimitació de problemes; estudi de pollinitzadors; condicions de re-
conversió, etc. (22, 23, 24, 25)

—Divulgadora: en collaboració amb el Servei d'Extensió Agrària, ha estat duta
a terme una campanya de divulgació i, parallelament, han estat facilitats empelts als agri-
cultors amb la finalitat que poguessin emprendre la reconversió de llurs plantacions.

Sortosament, l'agricultor cada cop està mes mentalitzat de la imperiosa necessi-
tat d'assegurar una correcta pol . linització dels seus ametllers per a poder aconseguir una
rendibilitat del conreu. En els darrers anys, han estat reempeltades infinitat de planta-
cions a Catalunya, sobretot a les comarques tarragonines. Tanmateix, encara resta molt
camí per fer i, mentre no es resolgui aquest problema, es impossible d'aconseguir una
millora en la productivitat.

2. ASPECTES IMPORTANTS

Amb la paraula pollinització normalment hom engloba tres processos diferents:
pol-linització pròpiament dita, fecundació i quallat. Perquè una flor pugui convertir-se
en fruit, cal que es realitzin aquests processos.

La immensa majoria de varietats d'ametller són autostérils o autoincompatibles
(9, 17), és a dir, cal que rebin pollen d'una altra varietat per a produir. Consegüentment,
ens cal comptar amb:

—Arbres pollinitzadors.
—Transport de pollen d'unes culti-vars a les altres.
—Condicions climàtiques favorables.

En comentarem alguns aspectes que ens semblen destacables.
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2.1 Presència de pol•linitzadors

A Catalunya hom ha efectuat moltes plantacions monovarietals o amb escassa
proporció de pollinitzadors. En podem esmentar, corn a exemple, les plantacions de «Mar-
cona» al litoral tarragoní i les de «Desmai Llargueta» a les comarques de Lleida.

Evidentment, la proporció i disposició dels pollinitzadors és un aspecte impor-
tant. Fa anys hom en recomanava proporcions baixes, de l'ordre del 10%, que han demos-
trat d'ésser insuficients. Normalment, les culti-vars es disposen en fileres completes, sense
posar-ne mes de dues fileres seguides de la mateixa varietat, la qual cosa representa un
percentatge mínim de pol . linitzadors del 33%. Aquestes xifres, encara que semblin altes,
poden àdhuc no ésser les mes adequades en anys de condicions climàtiques adverses en
el moment de la floració. Indubtablement, la disposició ideal és aquella en que cada ar-
bre esta envoltat per d'altres arbres pertanyents a una varietat diferent. Tanmateix, aquest
mètode presenta alguns inconvenients, car necessita un 50% de pol-linitzadors i exigeix
alternar la varietat dins una mateixa filera. No obstant això, als Estats Units, on l'agricul-
tor esa molt conscienciat de la importancia de la pollinització, hom ha plantat algun
cop d'aquesta manera, utilitzant culti-vars que es puguin recol . lectar juntes. A la figura
núm. 1 recollim alguns dissenys de plantació. (22).

X O O X O O X O OX
X O O X O O X O OX
X O O X O O X O OX
X O O X O O X O OX

Percentatge de pollinitzadors: 33%

OX O X O X O X
OX O X O X O X
OX O X O X O X
OX O X O X O X

Percentatge de pol . linitzadors: 50%

Percentatge de pol . linitzadors: 50%

0: Varietats base
X: Varietats pol.linitzadores

Figura n? 1.— Exemples de disposició de pollinitzadors.
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Un altre problema molt típic a Catalunya és l'associació de «Desmai Llargueta» i
«Marcona». Entre aquestes dues varietats existeix un clar desfasament en el període de flo-
ració (figura núm. 2), sobretot en zones càlides, que ocasiona una pol . linització deficient
i la consegüent reducció de la collita. (3, 24)

Convé força d'aconseguir una coincidència, com més perfecta millor, en les flo-
racions de les culti-vars presents a la plantació. Amb aquesta finalitat, hom recomana d'uti-
litzar més d'una culti-var per a pol . linitzar la varietat base. D'aquesta manera, resta dis-
minuït el risc de possibles desfasaments. Normalment, són usats dos pollinitzadors, amb
floració lleugerament anterior i posterior a la varietat que hom desitja de pol . linitzar. Ge-
neralment, el que floreix abans és el més efectiu.

Un fenomen extraordinàriament rar, però que a Tarragona té molta repercussió
perquè afecta una de les culti-vars més esteses, es l'androsterilitat. (23) El 1975 hom des-
cobrí que la varietat «Rof» no produïa pollen. En algunes comarques, sobretot a l'Alt Camp,
és molt freqüent de trobar aquesta varietat associada amb la «Marcona». En aquestes plan-
tacions els arbres de «Rof» produeixen normalment, mentre que els de «Marcona» no po-
den produir a causa de l'androsterilitat de «Rof». En aquests casos, cal recórrer a una altra
varietat que asseguri el normal abastament de pollen.

2.2 Transport de pol.len

L'ametller és una espècie de pollinització entomófila, és a dir, que el transport
de pol . len d'uns culti-vars cap a les altres s'efectua mitjançant els insectes, principalment
les abelles. Per consegüent, és important de comptar amb una presencia suficient d'abe-
lles en el moment de la floració. Als Estats Units, hom recomana d'instal . lar 3-5 ames
per hectärea. (10, 20)

Hem esmentat abans que la població natural d'abelles s'ha vist afectada per l'abús
en la utilització de pesticides. L'agricultor català cada cop és més conscient de la necessitat
d'introduir ames a les seves plantacions. Tanmateix, de vegades això no és facil. La de-
manda és superior a l'oferta i l'apicultor prefereix les finques grans, on pot installar sense
massa problemes un bon nombre d'arnes. L'associació de petits agricultors veïns, podria
ésser una solució per a aquest problema a les finques petites, que són les que més abun-
den a Catalunya.

2.3 Condicions climàtiques

El clima té una gran importancia en l'activitat de les abelles i en el procés de
fecundació. (7, 11, 17, 18) D'una manera general, per bé que existeixen força particulari-
tats, podem dir que les condicions climàtiques que afavoreixen l'activitat de les abelles,
i per consegüent la pol . linització encreuada, afavoreix també el procés de fecundació.

Malauradament, en les dates que floreix l'ametller és bastant normal que aquestes
condicions no siguin favorables. Per consegüent, és molt convenient de tenir a la plantació
una població important d'abelles i un nombre adequat d'arbres pollinitzadors, per tal
d'aprofitar, així, al màxim els dies favorables.
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3 MILLORA DE PLANTACIONS

Segons això que hem vist, perquè una plantació d'ametllers estigui n condi-
cions de produir normalment, cal disposar de:

—Arbres pollinitzadors adequats i en quantitat suficient.
—Una presència important d'abelles.

Abans de plantar cal preveure aquestes circumstàncies.

En plantacions ja establertes, amb mancança d'arbres pollinitzadors, o si aquests
són inadequats, cal recórrer al reempeltat. D'altres possibles accions poden tenir interès,
fins que hom no disposi d'una estructura correcta de la plantació, però no són, de cap
manera, solucions definitives. Podem citar-ne, entre d'altres, les següents:

—Col-locar en els arbres branques amb flors d'altres varietats. Aquest procedi-
ment pot donar excel•lents resultats, però evidentment, és molt costós. (2)

—Recollir ponen de les varietats pol-linitzadores, situades en una altra planta-
d& mitjançant les abelles. Aquest ponen es conserva i, posteriorment, es col-loca a la
sortida de les ames installades en la plantació perquè sigui transportat per les abelles.
(6) Aquest procediment es força enginyós i ha donat bons resultats experimentals; de mo-
ment, pero, és de difícil execució pràctica.

—En plantacions amb problemes de desfasament (com és el cas de l'associació
de «Desmai Llargueta» i «Marcona»), hom pot intentar d'induir un retard en la floració
de la varietat més primerenca, per tal d'aconseguir una major coincidència. El Servei d'Ex-
tensió Agrària ha realitzat diversos assaigs a Catalunya, utilitzant Ethephon, amb resultats
de vegades satisfactoris. (14)

—Retardar la poda dels escassos arbres pollinitzadors que pugui haver-hi a la
plantació, fins que hagi acabat la floració, amb la finalitat d'aprofitar al màxim el pol-len
que puguin aportar.

Convé de destacar que, de moment, Púnica solució definitiva és el reempeltat,
per tal d'aconseguir una proporció adequada de pol . linitzadors. Durant el període de re-
conversió de la plantació, és particularment interessant de disposar d'una població impor-
tant d'abelles.

Existeixen diverses possibilitats i formes de realitzar aquesta reconversió. (4, 8,
2, 15) Indubtablement, Ilurs avantatges i inconvenients estan lligats a les característiques
de les explotacions.

Alguns agricultors són partidaris de reempeltar una o diverses branques en ca-
dascun dels arbres. Des del punt de vista de la poldinització, és una solució perfecta, però
té inconvenients que cal tenir en compte: exigeix bastant de cures amb posterioritat a l'em-

QUADERNS AGRARIS ,k.mbre 88	 59



peltada per a afavorir el desenvolupament de l'empelt; la qualitat de la collita es deprecia
per la barreja de varietats, i poden presentar-se problemes a l'hora de la recol•lecció i pelat
si les dues culti-vars no maduren alhora.

Normalment, hom reempelta arbres sencers. En comentarem, esquemàticament,
alguns possibles mètodes:

Un procediment simple, molt emprat a Catalunya, consisteix en el següent:

—Horn «corona» l'arbre a l'hivern, mes o menys intensament segons l'edat.

—Al començament de la primavera hom hi deixa uns quants brots, i la resta
hi són eliminats.

—Pel maig-juny hom empelta 3-6 brots, i la resta són conservats per tal de no
desequilibrar excessivament l'arbre. És molt freqüent d'utilitzar l'empelt de «canutet», tot
i que és mes aconsellable el d'«escudet», car permet d'empeltar rames vigoroses i col.locar
els borrons en els llocs mes idonis per a la reconversió de l'arbre.

—Uns 10 dies després, hom espunta tots els brots per tal de suprimir la domi-
näincia apical i forçar la brotada dels empelts.

—Així que van creixent els empelts, hom va suprimint la resta de la vegetació.

Si no ha estat realitzat el «coronat» previ, però l'arbre té brots xucladors ben
situats, poden també ésser empeltats amb «escuder». En aquest cas, hom no força la brota-
da dels empelts fins a l'hivern proper, en qué hom els fa una forta poda.

Un altre procediment que proporciona excerlents resultats, quan es realitzat per
persones expertes, i que no exigeix de disposar d'arbres prèviament «coronats», consisteix
a empeltar amb «placa» sobre branques grosses. Talment com en el cas anterior, a l'hivern
següent hom talla l'arbre per damunt dels punts d'empelt. Aquest mètode permet la col . lo-
cació de les gemmes en els punts mes idonis per a la formació de la nova capçada, i els
percentatges de presa solen ser molt alts. Corn a contrapartida, presenta l'inconvenient
que ha d'ésser fet per personal especialitzat.

Qualsevol que sigui el mètode utilitzat, són molt importants les cures posteriors
al reempeltat. Cal esmentar que els vents forts poden causar grans danys si hom no ha
pres les oportunes mesures de prevenció.

Si les diverses operacions són efectuades correctament, l'arbre reconstrueix ràpi-
dament la nova capçada.

En el quadre núm. 1 recollim l'escala de floració de diverses varietats a «Mas Boyé»
(Constantí-Tarragona), que pot ésser útil per a l'elecció de pollinitzadors. Segons zones
i anys, es poden produir majors o menors desfasaments entre cuiti-vars: generalment en
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llocs freds aquestes diferències es redueixen, i en llocs calids s'agreugen. També es pot do-
nar el cas d'alguna petita alteració en l'ordre de floració de les culti-vars, per bé que això
no es probable. La temperatura, indubtablement, té una gran influència en l'època de
floració. (19)

Un cop triats i quantificats els percentatges de pollinitzadors que ens són neces-
saris, cal que aquests tinguin bones característiques agronòmiques. Tot seguit citem algu-
nes culti-vars que han tingut un bon comportament a «Mas Boyé» (1, 3, 16, 27) i comen-
tem casos típics de Catalunya.

a) Varietats amb "época de floració primerenca: «Desmai Llargueta», «Ramillete»
i «Mena d'en Musté».

Si d'allò que es tracta és de pol . linitzar «Desmai Llargueta», la culti-var més in-
teressant de les disponibles al C.A.M.B. és «Ramillete», malgrat que comença a florir Ileu-
gerament després. Aquesta varietat ha tingut molt bon comportament a «Mas Boyé». Per
a assegurar la pol . linització de les primeres flors de «Desmai Llargueta» no cobertes per
«Ramillete», hom pot utilitzar, bé que en petita proporció ja que són menys interessants,
«Cavaliera» i «Mena d'en Musté». L'interès de «Cavaliera» resideix únicament en la seva
floració primerenca. «Mena d'en Musté» és una bona varietat però produeix molt poc pol.len
útil, ja que una bona part de les anteres maduren abans de l'obertura de la flor.

b) Varietats d'època de floració mitjana: «Marcona», «Garrigues», «Colorada», «Pla-
neta d'Elx», «Peraleja», etc.

«Marcona» pot ésser pollinitzada correctament per un bon nombre de varietats.
La varietat que pot tenir un mejor interés a Tarragona és «Garrigues». Aquesta culti-var
ha tingut un bon comportament a «Mas Boyé», i el seu període de floració coincideix präc-
ticament amb «Marcona». Convé de dir que en climes més càlids que el de Tarragona,
com ara a determinades zones ametlleres d'Alacant o Múrcia, la floració de «Garrigues»
s'avança bastant respecte de «Marcona». (1) A més de «Garrigues», d'altres culti-vars utilit-
zables com a complement són «Colorada», «Peraleja», «Planeta d'Elx», etc.

Per a pol . linitzar «Rof», varietat molt difosa en algunes zones de Tarragona, po-
dem utilitzar els mateixos pollinitzadors que per a «Marcona» (car floreixen en les matei-
xes dates), a més, naturalment, del mateix «Marcona». Cal destacar que en aquest cas no
solament convé utilitzar dos pollinitzadors com a mínim, sinó que és necessari a causa
del problema de l'androsterilitat anteriorment esmentat.

c)Varietats amb 'epoca de jloració tardana: «Ferragnes», «Ferraduel», «Cristomor-
to» i <abono».

Per a pol . finitzar «Ferragnes» hom pot emprar «Ferraduel» i «Cristomorto». abo-
no» presenta també inteß, bé que una mica inferior al de les varietats citades anteriorment.
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FLORACIÓ DE VARIETATS D'AMETLLER

(mitjana de 6 anys: 1978-84)

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

VARIETATS
gener	 febrer	 març

20	 31	 10	 20	 28	 10	 20

Cavaliera
Mena d'en Musté
Desmai Llargueta
Ramillete
Avola
Comuna «13»

Esperança Forta
Colorada
Peraleja
Atocha
Planeta Elx
Carrasset
Chimatera
Francesa
Caima
Garrigues , 1

Belardino
Desmai Roig

1Alacant ,
Gavatx
Marcona-

Rof

Bruantine
Nonpareil
Cristomorto
Filippo Ceo
Ferragnes
Ferraduel
Texas
Tuono
Primorskyi

Final de flotad()

floracióPlenaI

Començament de floració

Figura núm. 2.— Floració de varietats d'ametlles al Mas Boyé (Constantí-Tarragona). Mit-
jana de 6 anys: 1978-84.
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