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RESUM
En els últim anys el cultiu de l’ametller ha sofert un canvi important, i actualment ja és considerat un dels
cultius més rentables quan s’implanta en condicions de regadiu. El següent pas, ha estat la seva
intensificació utilitzant marcs de plantació molt més estrets i nous sistemes de formació, obtenint finques
d’alta densitat amb 2.000 i 3.000 arbres per hectàrea. Aquesta expansió del cultiu ha portat a l’IRTA, des de
ja fa uns anys, a estudiar nous models d’alta densitat amb l’objectiu d’aconseguir precocitat en l’entrada en
producció, mecanització total del cultiu i recollida en continu.
L’objectiu d’aquest projecte ha estat la creació d’una Xarxa Experimental amb finques experimentals IRTA i
finques comercials d’empreses col·laboradores tant de la província de Lleida com de Tarragona.
L’IRTA ha realitzat el seguiment dels diferents assajos de la finca experimental de Les Borges Blanques,
per obtenir els resultats dels diferents paràmetres agronòmics i productius de l’ametller en alta densitat i en
diferents condicions de reg, a més de realitzar el seguiment de la resta de finques que figuren dins la Xarxa
Experimental.
Durant la durada del projecte s’han realitzat diferents activitats de transferència i difusió dels resultats i s’ha
preparat el material tècnic per a una futura publicació d’un Dossier Tècnic del DARP.
L’acollida del sector ha estat positiva mostrant interès en les diferents activitats de transferència realitzades
i ha mostrat la necessitat de conèixer la vida útil del model, els requeriments hídrics i nutritius de les
diferents varietats d’ametller en aquest nou model productiu.
tècnica sempre relacionada amb l’objectiu de
millorar i optimitzar el model productiu d’ametller,
mitjançant la seva intensificació.
Amb tota la informació generada es pretén generar
un Dossier Tècnic que serveixi de guia bàsica en la
implantació i maneig de noves plantacions
comercials d’alta densitat.

01. Objectius
Els objectius del projecte demostratiu són:
 Creació d’una xarxa experimental de plantacions,
amb assaigs IRTA i plantacions comercials de
referència
propietat
de
cooperatives,
organitzacions de productors i productors privats
(la majoria d’elles dissenyades i assessorades
per l’IRTA), que puguin ser un itinerari formatiu i
puguin ajudar als agricultors a implementar els
coneixements a casa seva.


2. Creació d’una xarxa experimental d’assaigs i
plantacions comercials de referència en els
models d’alta densitat en ametller
Durant la durada del projecte s’han identificat i seguit
les finques comercials que puguin servir de
referència, i que conjuntament amb els assaigs
IRTA, han format part d’una xarxa experimental de
plantacions d’alta densitat en ametller.

Transferir al sector tota la informació tècnica
bàsica de disseny, material vegetal i maneig
generada durant els darrers anys en assaigs
d’alta densitat de l’IRTA, mitjançant la creació
d’un dossier amb els aspectes claus i bàsics
d’aquests nous models productius i mitjançant la
realització de jornades, xerrades i visites de
camp de la xarxa experimental.

02. Descripció
realitzades

de

les

3. Jornades i visites a les finques experimentals
de l’IRTA i visites a finques comercials de
referència
Durant els dos anys del projecte demostratiu, per a
presentar el dossier generat i poder transferir tota la
informació adquirida, s’han realitzat diferents
jornades tècniques específiques, xerrades tècniques
en altres jornades de referència.
Així mateix, en visites als assaigs IRTA s’han
presentat els aspectes bàsics del disseny i maneig
de les plantacions.
Un cop visitats els assaigs IRTA, també en visites a
finques comercials que col·laboren amb l’IRTA s’ha
promogut que l’agricultor pugui veure com s’han
adaptat tots els coneixements de l’alta densitat en
l’àmbit particular i comercial del sector productor.

actuacions

1. Preparació d’un dossier on es recull tota la
informació bàsica de material vegetal, disseny,
plantació i maneig dels diferents models de l’alta
densitat
Durant els anys que l’IRTA ha estudiat i ha assajat
nous materials vegetals i nous models productius
s’ha generat moltíssima informació científica i
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03. Resultats

05. Conclusions i accions futures

L’IRTA ha realitzat el seguiment dels diferents
assajos i finques comercials de la Xarxa
Experimental, per tal de poder preparar les bases de
futur pel disseny i maneig de plantacions d’alta
densitat. A més, per tal de transferir al sector tots els
coneixements del cultiu de l’ametller en alta densitat,
s’ha realitzat ponències tècniques dins diferents
jornades de referència de l’IRTA, visites de camp als
assajos IRTA, jornades de poda, visites a les finques
de la Xarxa Experimental. Per altra banda, s’han
preparat diferents articles tècnics i díptics divulgatius
sobre el projecte demostratiu +Ametlla i del cultiu de
l’ametller en alta densitat. Finalment s’han preparat
diferents articles tècnics per a ser inclosos en un
futur Dossier Tècnic del DARP, dedicat al cultiu de
l’ametller en alta densitat.

Mitjançant aquest Projecte demostratiu s’han
establert les bases per al disseny i el maneig de
noves plantacions d’ametller en alta densitat. Sens
dubte, que encara camí per a recórrer pe tal de
poder determinar la vida útil d’aquests models i el
seu potencial productiu.
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1. Plantació comercial en súper-intensiu
d’ametller i model en mur fruiter. (Foto: Xavier Miarnau)
Foto

04. Àmbit d’aplicació
La proposta de l’actuació ha estat a nivell de
Catalunya, encara que és molt probable que les
conclusions puguin ser aplicables a altres zones de
producció de d’ametlla.
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DIFUSIÓ DEL PROJECTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jornada ametller IRTA de Borges Blanques.
Jornada Fructícola IRTA de Mollerussa.
Seminari IRTA.
Visites i jornades de camp a finques de la xarxa experimental.
Fira Sant Miquel.
Dossier Tècnic DARP.
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