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ACTIVITAT DE RECERCA REALITZADA AMB: 
 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 
C/ Soldevilla,18 Tremp Lleida 25620 Catalunya 

 Telèfon: 973 65 01 87 Fax: 973 65 28 31 
    
 

 
 

 
Persona de contacte: 

 
 Dr. Simó Alegre i Castellví  

Director de l’IRTA-Programa de Fructicultura 
 

Dr. Xavier Miarnau i Prim 
Especialista de l’IRTA-Olivicultura Elaiotècnia i Fruita Seca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’informe és confidencial, i està prohibida la reproducció o difusió del contingut 
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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 aquest primer any es 

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

municipal de Tremp.  

A partir de la següent anualitat (2015) 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 la seva gestió i 

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 d’una finca 

demostrativa d’ametller  

Durant l’any 2015 s’ha realitzat la plantació de les varietats que encara quedaven per 

completar la finca demostrativa (varietat Vialfas) que seran objecte d’estudi junt amb 

les plantades durant l’any 2014. L’establiment del nous plançons el va dur a terme 

l’agricultor, propietari de la finca, amb l’assessorament i col·laboració de l’IRTA. 

El disseny de la plantació i l’obtenció dels plançons de les diferents varietats i les 

pautes a seguir a l’hora de plantar van ser realitzades pels especialistes de l’IRTA.  
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3.1.1 Ubicació 

 

Figura 1 . Localització geogràfica de la finca on està ubicada la finca demostrativa d’ametller. 

 

Figura 2. Fotografia de la ubicació de la finca demostrativa d’ametller. 
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3.1.2. Material Vegetal a avaluar 

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

• Varietats (Taula 1) 

• Patró: 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 

 

 

Taula 1 . Origen de les varietats i necessitats de pol·linització. 

 

VARIETAT ORIGEN 
COMPATIBILITAT EN LA 

POL·LINITZACIÓ 

‘Soleta’ CITA (Saragossa) Autofèrtil 

‘Belona’ CITA (Saragossa) Autofèrtil 

‘Marta’ CITA (Saragossa) Autofèrtil 

‘Guara’ CITA (Saragossa) Autofèrtil 

‘Vialfas’ CITA (Saragossa) Autofèrtil 

‘Vairo’ IRTA Autofèrtil 

‘Constantí’ IRTA Autofèrtil 

‘Marinada’ IRTA Autofèrtil 

‘Mardia’ CEBAS (MURCIA) Autofèrtil 

‘Lauranne’ INRA (FRANÇA) Autofèrtil 

‘Penta’ CEBAS (MURCIA) Autofèrtil 

   ‘Marcona’ Varietat local Autoincompatible 

‘Llargueta’ Varietat local Autoincompatible 
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3.1.3. Croquis de la parcel·la. 

 

 

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

Vialfas  
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3.1.4. 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. 

 

3.1.5. Maneig de la plantació 

Abans d’establir la plantació, es va realitzar les labors de preparació del terreny i 

l’adequació de la parcel·la al sistema de reg (reg superficial), principalment anivellat. 

També es va realitzar la incorporació de matèria orgànica al terreny amb un doble 

objectiu: millorar i mantenir el contingut de matèria orgànica en el sòl i incrementar el 

percentatge d’elements nutritius existents en terreny. 

En el moment de la plantació es va utilitzar mitjans guiats per GPS (Global System 

Position), aquests mitjans presenten molta mes eficàcia i estalvi de temps. 

La plantació es va realitzar amb plançons amb test, com aquests són herbacis i dèbils 

es va col·locar un tutor de rea de 12 mil·límetres de diàmetre i es van realitzar les 

feines periòdiques de lligades i entutoratge per afavorir el seu creixement erecte i 

evitar que siguin tombats pel vent. 

Es van col·locar protectors en els plançons per protegir-los durant el primer i segon 

any, dels danys causats per les aplicacions d’herbicida i pels rosegadors. 

Durant aquest hivern s’han tallat els plançons per formar la creu a 1,10 metres d’altura.  

El maneig i conducció durant aquest primer any de plantació, s’està basant 

principalment en l’esporga dels nous creixements o brotacions durant els mesos de 

primavera i estiu. 

Les operacions que s’han realitzat són les següents: 

• Pinçament dels creixements laterals del tronc. 

• En els últims 20-30 cm del tronc creixeran brotacions que no es despuntaran ni 

es pinçaran, aquestes seran les futures branques principals sobre les que 

s’assentarà l’estructura de l’arbre. 
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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 inundació. La fertilització 

es basà en les necessitats anuals del cultiu, contrastant-les amb analítiques de sòl i de 

fulles que es realitzaran en els propers anys. 

Els tècnics de l’IRTA mitjançant les visites que han anat realitzant, han realitzat les 

recomanacions oportunes en temes de plagues i malalties. 

 

3.2 Visites tècniques 
 

Durant l’any 2015 s’han realitzat les següents visites tècniques, per tal d’assessorar en 

el maneig i gestió de la parcel·la experimental: 

  

1. Jornada de transferència de l’ametller i visita a la finca: 30 de gener, amb la 

presencia Sr. Josep Durany (propietari finca) i dels tècnics de l’IRTA, Xavier 

Miarnau i Laura Torguet. 

 

2. Revisió fitosanitària de la plantació i revisió de l’esporga d’hivern: 27 d’Abril, en 

presencia del Sr. Josep Durany (propietari finca), Ramon Girabet i Laura 

Torguet (IRTA). 

 
3. Revisió fitosanitària de la plantació i revisió de l’esporga d’estiu: 25 de Maig, en 

presencia del Sr. Josep Durany (propietari finca), Ramon Girabet i Laura 

Torguet (IRTA). 

 

4. Revisió fitosanitària de la plantació i revisió de l’esporga d’estiu: 26 de Juny, en 

presencia del Sr. Josep Durany (propietari finca), Ramon Girabet i Laura 

Torguet (IRTA). 
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5. Revisió fitosanitària de la plantació:  28 d’agost, en presencia del Sr. Josep 

Durany (propietari de la finca), Ramon Girabet i Laura Torguet (IRTA). 

 

6. Revisió general de la plantació: 25 de setembre, en presencia del Sr Josep 

Durany ( propietari de la finca i en Ramon Girabet (IRTA). 

 
7. Realització d’esporga d’hivern en la plantació: 22 de desembre, en presencia 

del Sr. Josep Durany ( propietari de la finca), Ramon Girabet i Marta 

Maldonado (IRTA). 

 

 

Figura 4 . Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 27 d’abril del 2015. 
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Figura 5 . Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 25 de maig del 2015. 

 

 

Figura 6 . Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 26 de juny del 2015. 
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Figura 7 . Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 28 de juliol del 2015. 

 

 

Figura 8 . Fotografia de la finca demostrativa d’ametller, 25 de setembre del 2015. 
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3.3 Jornades de referència del cultiu de l’ametller  a la zona  
 

3.3.1. 1ª JORNADA D’AMETLLER AL PALLARS JUSSÀ   

El dia 30 de gener es va dur a terme la 1ª JORNADA D’AMETLLER AL PALLARS 

JUSSÀ, amb el títol “Noves tendències en el cultiu de l’ametller: material vegetal i 

tecnologia del cultiu. 

La Jornada va tenir una assistència d’unes 70 persones, totes elles interessades en el 

cultiu a la zona. 

El IRTA va organitzar la Jornada amb la preparació del díptic per la difusió de l’acte i 

amb l’execució de la jornada amb tres ponències realitzades per especialistes IRTA. 

 
 

 
 

Figura 9 . Díptic de la Jornada d’Ametller realitzada el 30 de gener del 2015. 
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Figura 10 . Fotografia d’una de les conferencies realitzades en la 1ª Jornada d’Ametller. 

 
 

 
Figura 11 . Fotografia d’una de les conferencies realitzades en la 1ª Jornada d’Ametller. 
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3.3.2. II JORNADA D’AMETLLER AL PALLARS JUSSÀ.   

El dia 22 de desembre es va dur a terme la II JORNADA D’AMETLLER AL PALLARS 

JUSSÀ, amb el títol “Poda de formació i producció de noves plantacions d’ametller en 

regadiu”. 

La Jornada va tenir una assistència d’unes 40 persones, totes elles interessades en el 

cultiu a la zona. 

El 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 la ponència amb sala i les 

demostracions d’esporga en camp.  

 

 

Figura 12 . Díptic de la Jornada d’Ametller realitzada el 22 de desembre del 2015. 
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Figura 13 . Fotografia de la conferencia realitzada en sala en la II Jornada d’Ametller. 

 
 

 
Figura 14 . Fotografia de la demostració d’esporga en camp en la parcel·la demostrativa durant 

la II Jornada d’Ametller. 
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RAMON GIRABET PUJOL 

Técnico de soporte en el área de Fruticultura en IRTA-Estació Experimental de Lleida, 
desde 1996 y principalmente dedicado a temas de poda de frutales. Responsable de 
todos los trabajos de campo de la finca que el IRTA tiene en la localidad de Borges 
Blanques. Encargado de los temas de poda en campo en las fincas de Mollerussa, 
Borges Blancas, Ascó i Llesp. 

Participa asiduamente como ponente en tema de poda en jornadas técnicas de 
transferencia, cursos de formación, teóricos y prácticos para agricultores, técnicos y 
estudiantes. 

Colabora muy estrechamente con todos los especialistas en temas de campo 
ayudando en la realización de tratamientos y labores de 
la tierra para proyectos y contratos con empresas 
privadas. 
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Ramon Girabet i Pujol
IRTA – Olivicultura, Elaiotècnia i Fruita Seca

PODA DE FORMACIÓ I PRODUCCIÓ 
EN LES NOVES PLANTACIONS 

D’AMETLLER EN REGADIU
Tremp, 22  de desembre de 2015

PODA CURTA PODA MÍNIMA

PODA LLARGA
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Poda: 55 hores/ha

Poda:  70-100 hores/ha



25/02/2016

3

Poda: 7-15 hores/ha

Poda: 15-30 hores/ha
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Objectiu principal de la poda

OBTENIR UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EQUILIBRADA 

LA PODA DE FORMACIÓ ÉS  LA MÉS IMPORTANT 
EN LA VIDA DE L’ARBRE. 

FINALITATS DE LA PODA
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FINALITATS DE LA PODA

1. Arbres sans, vigorosos, amb un esquelet robust i equilibrat.

2. Assegurar una adequada penetració de l’aire i de la llum.

FINALITATS DE LA PODA
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3. Regular la quantitat de collita, buscant l’equilibri entre 
producció i vegetació

FINALITATS DE LA PODA

PRINCIPIS FONAMENTALS DE LA 
PODA
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PRINCIPIS DE LA PODA 

• La poda vigoritza localment i debilita el conjunt.

• Els brots han d’estar ben il·luminats per a que si formin 
gemes de flor.

PRINCIPIS DE LA PODA 
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• Les fulles són indispensables per al desenvolupament 
tant de la fusta com dels fruits.

PRINCIPIS DE LA PODA 

• Les podes curtes produeixen fusta; les llargues agoten 
l'arbre. És necessari l’equilibri.

PRINCIPIS DE LA PODA 

1.600 Kg/ha 2.500 Kg/ha
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• Els defectes es corregeixen més fàcilment quan es poda 
cada any.

PRINCIPIS DE LA PODA 

• Els fruits i els brots competeixen entre si.

PRINCIPIS DE LA PODA 
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ASPECTES IMPORTANTS
EN LA PODA DE LES NOVES PLANTACIONS

CARACTERÍSTIQUES DE LES NOVES 
PLANTACIONS

• Condicions de les plantacions
• Cultiu en regadiu
• Terrenys més fèrtils

• Noves varietats
• Vigor i port
• Hàbits de creixement i producció
• Precocitat en entrada en producció
• Potencial productiu
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CONDICIONS DE LA PLANTACIÓ

COMPORTAMENT AGRONÒMIC DE 
LES NOVES VARIETATS
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VIGOR DE LES VARIETATS

‘Guara’
‘Lauranne’
‘Tarraco’ 

‘Marinada’

‘Vairo‘
‘Constantí’

‘Masbovera’
‘Glorieta’
‘Francolí’

‘Ferragnès’

Marc de plantacióPoc Vigor

Elevat Vigor

Regadiu
6 x 6 m
6 x 5 m

Secà
8 x 8 m
8 x 7 m
7 x 7 m
7 x 6 m

Regadiu
7 x 7 m
7 x 6 m
6 x 6 m

Secà
8 x 8 m
8 x 7 m
7 x 7 m

Més exigents 
en el maneig 

de la poda

Menys 
exigents en el 
maneig de la 

poda

PORT DE LES VARIETATS

OBERT SEMI-ERECTE ERECTE

Vairo
Marinada

Soleta
Marcona

Marta
Constantí
Tarraco
Belona
Mardía

Guara
Lauranne
Llargueta
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PORT DE LES VARIETATS

HÀBITS DE VEGETACIÓ
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Hàbits vegetatius

Vairo
Constantí

Marta
Ferragnès
Glorieta 

Masbovera

Soleta
Marcona

D. Llargueta

Guara
Marinada

Tarraco
Belona

Poca 
ramificació

Molta
ramificació

HÀBITS DE FRUCTIFICACIÓ
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Tipus d’hàbits de fructificació

PRECOCITAT
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ERRORS FREQÜENTS

ANGLE INSERCIÓ DE LES PRINCIPALS NO 
ADEQUAT
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TALLS NO ADEQUATS, O MAL GESTIONATS
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MANEIG EN EL PRIMER ANY

MANEIG EN EL PRIMER ANY
CONCEPTES BÀSICS

• TIPUS DE PLANÇÒ
• DATA PLANTACIÓ
• ALTURA DE TALL (1,10-1,20 m)
• TUTOR (1,50 m)

50-60 cm
80 cm

110 cm
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PRINCIPALS PROBLEMES
• VENT
• DANS DEL VIBRADOR

MANEIG EN EL PRIMER ANY

MANEIG EN EL PRIMER ANY
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FORMACIÓ 1er ANY (PRIMAV.)

• ENGROSSIR EL TRONC
• FORMAR LES BRANQUES 
PRINCIPALS

• PINÇAR ELS NOUS BROTS
• REPETIR EL PINÇAMENT

MANEIG EN EL PRIMER ANY

MANEIG EN EL PRIMER ANY
Escapçar o despuntar les mares (zones de molt vent)
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PODA DE DESPUNTS A L’ESTIU EN AMETLLER

Presseguer Ametller

FORMACIÓ EN ELS PRIMERS ANYS
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CONCEPTES BÀSICS

• CREIXEMENTS FORTS
• PRECOCITAT ENTRADA EN PRODUCCIÓ
• ESQUELET FORT

FORMACIÓ EN ELS PRIMERS ANYS

PODA EN VERD

• MOLT IMPORTANT EN REGADIU

• DES DE EL SEGON ANY I AVIAT

• ESTALVI ENERGIA I DINERS, MILLORA L’ESTRUCTURA

FORMACIÓ EN ELS PRIMERS ANYS
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PODA EN VERD
• EVITAR LA CAIGUDA DE LES MARES (mitjançant desviaments)

(Guara, Vairo, Marinada, Lauranne ….)

FORMACIÓ EN ELS PRIMERS ANYS

SEQÜÈNCIA DE PODA
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PRINCIPIS BÀSICS DE LA PODA

VARIETAT ‘VAIRO’

Juny de 2007 Setembre de 2007

PODA DE FORMACIÓ
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VARIETAT ‘VAIRO’

Desembre de 2007 Febrer de 2008

PODA DE FORMACIÓ

VARIETAT ‘VAIRO’

Juny de 2008 Juny de 2008

PODA DE FORMACIÓ
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PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2008

PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2008
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PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2009

0 Kg/ha closca 175 Kg/ha closca

PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2009



25/02/2016

28

PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2010

1.600 Kg/ha closca 2.500 Kg/ha closca

PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2010
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PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2011

3.400 Kg/ha closca 5.100 Kg/ha closca

PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2011
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PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2012

4.400 Kg/ha closca 6.800 Kg/ha closca

PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2012
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PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2013

PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2013
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PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2014

PODA DE FORMACIÓ
PODA CURTA PODA LLARGADESEMBRE 2014
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PODA DE PRODUCCIÓ
PODA MANUAL

PODA DE PRODUCCIÓ
PODA MECÀNICA
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LA PODA HA DE SERVIR PER:

• Arbres sans amb una estructura robusta i

equilibrada.

• Assegurar una bona penetració de la llum.

• Regular l’equilibri producció - vegetació.

DEDICAR EL TEMPS NECESSARI

ENSAYO DE PODA
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OBJETIVOS

• Precocidad en la entrada en producción

•Mayor producción

•Mecanización

•Reducción de costes de poda (menos horas de personal cualificado)

Mejorar eficiencia económica de la plantación 

PODA MÍNIMAPODA CORTA PODA LARGA

• Ensayo situado en Les Borges Blanques (Lleida)

• Suelo franco-arcilloso

• Pluviometría media de 350 mm, riego total

• 2 variedades: ‘Vairo’ y ‘Marinada’ injertadas sobre el porta-injertos IRTA 2

• 10 árboles por variedad y tesis

• Marco de plantación: 6 m x 6 m
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Poda final 1er año (Vairo)

PODA CORTA PODA LARGA PODA MÍNIMA

Diciembre 2011

Poda final 2º año (Vairo)

PODA CORTA PODA LARGA PODA MÍNIMA

Diciembre 2012
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Poda final 3er año (Vairo)

PODA CORTA PODA LARGA PODA MÍNIMA

Diciembre 2013

Poda final 4º año (Vairo)

PODA CORTA PODA LARGA PODA MÍNIMA

Diciembre 2014
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Fecha de floración (‘Marinada’). Datos de 2014.

16-mar 18-mar 20-mar 22-mar 24-mar 26-mar 28-mar 30-mar

Poda mínima

Poda larga

Poda corta

Fecha de maduración. Datos de 2013-2014.

27-ago 1-sep 6-sep 11-sep 16-sep 21-sep 26-sep

Poda corta

Poda larga

Poda mínima

Poda corta

Poda larga

Poda mínima

'V
a

ir
o

'
'M

a
ri

n
a

d
a
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Vigor (sección acumulada del tronco). Datos de 2010-2014.
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Volumen productivo (m3/árbol). Datos de 2014.
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Producción en almendra grano (Kg/ha). Datos 2012-2014.
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Peso de grano de almendra (g). Datos de 2012-2014.
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1. Millorar la precocitat d’entrada en producció
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2. Mecanitzar el cultiu (reduir despeses de poda)

3. Utilitzar sistemes de recollida en continu
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Nous

models productius

Material vegetal

Combinació varietats
i portaempelts

Disseny de 
plantació

Increment de la 
densitat (árbres/ha)

Sistemes de 
formació

Sistemes fruiters
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Vas
Vas amb poda 

mínima

Eix central semi-

estructurat
Mur fruiter Eix central

6 m x 6 m 5,5 m x 3,5 m 5 m x 3 m 4,5 m x 3 m 5 m x 2 m

278 arbres/ha 520 arbres/ha 666 arbres/ha 740 arbres/ha 1.000 arbres/ha

SISTEMES DE FORMACIÓ AVALUATS

Vas
Vas amb poda 

mínima

Eix semi-

estructurat
Mur fruiter Eix central

6 m x 6 m 5.5 m x 3.5 m 5 m x 3 m 4.5 m x 3 m 5 m x 2 m

278 arbres/ha 520 arbres/ha 666 arbres/ha 740 arbres/ha 1.000 arbres/ha

‘VAIRO’: equivalencia de producció per hectarea (kg de gra/ha)

2º any 38 360 1,020 280 1,536

3er any 1.631 2,132 2,023 1,945 2,045

4º any 2.004 1.245 1.433 1.692 1.664

‘MARINADA’: equivalencia de producció per hectarea (kg de gra/ha)

2º any 225 501 1,175 954 1,586

3er any 1.208   1,859 2,088  1,965 1,418  

4º any 1.000 1.569 1.012 1.384 1.421

Assaig a Les Borges Blanques (Lleida), en condicions de reg total. Arbres
plantats el juny de 2009. Dades del 2n (2011), 3er any (2012) i 4rt any (2013).
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Vas
Vas amb poda 

mínima
Eix semi-

estructurat
Mur fruiter Eix central

278 
arbres/ha

520
arbres/ha

666
arbres/ha

740
arbres/ha

1.000 
arbres/ha

Inversió inicial
(€/ha)

5.800 6.820 10.260 9.500 10.800

Hores de poda/ha (2n any: estiu i hivern)

‘Vairo’ 31:55 6:56 82:15 37:15 33:48

‘Marinada’ 11:17 2:34 55:27 27:51 33:04

Poda de discos - - - 4:15 -

Inversions i despesa

CLAUS PER INTENSIFICAR EL CULTIU

• Combinació varietat-portaempelt
• Volum productiu
• Maneig i poda

• Llum i malalties
• Fertirrigació
• Maquinaria de collita
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