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El passat setembre, es va celebrar a Lleida el Simposio nacional de almendro y otros frutos 
secos, en el marc de la fira de Sant Miquel. S’hi van poder escoltar tres idees bàsiques. 
Primera, que el model de producció d’ametlla de Califòrnia és un model d’èxit. Segona, 
que Califòrnia, la principal productora mundial a molta distància dels altres països, 
porta un parell o tres d’anys molt afectada per la sequera i això ha fet que la producció 
baixi i els preus pugin perquè la demanda segueix creixent. I tercera, que nosaltres som 
capaços de millorar el model americà. L’autora analitza amb atenció aquestes tres idees 
claus llançades al sector per orientar-lo i donar-li esperances.

L’ametlla va cara

TexT: Teresa soler. ImaTges: alba gros. 

Com és que el model californià de producció 
d’ametlla, sent tan exitós, no va preveure el tema 
de la sequera que l’està afectant en els darrers 
anys? Com és, també, que al Simposio nacional de 
almendro y otros frutos secos celebrat a Lleida el se-
tembre, la representant de la universitat californi-
ana ens va parlar de la producció de festucs i no 
pas de la d’ametlles? No serà perquè, en realitat, 
el model californià de problemes en té més d’un? 
Com que ningú en va parlar a Lleida, ens hi en-
tretindrem una mica.
 Fins fa quatre dies, Califòrnia ha estat vivint 
una autèntica febre de l’ametller: de les 160.000 
hectàrees d’ametllers cultivats el 1990 es va pas-
sar a les 268.000 hectàrees el 2008 i a les 304.000 
hectàrees el 2012. Califòrnia produeix el 80% de 
l’ametlla que es consumeix al món! Espanya és 
el tercer productor, amb un 6% de la producció 
mundial. En l’actualitat els dòlars ingressats amb 
l’exportació de l’ametlla californiana doblen els 
obtinguts amb l’exportació de vi. És tota una in-
dústria que mou molts diners.

Es calcula que la meitat dels ametllers plantats 
a la regió són Nonpareil, una varietat de closca 
fina molt productiva i que s’adapta als gustos 
i necessitats dels americans. Per sort, com que 
no és autocompatible1, conviu amb altres vari-
etats i això permet que el sistema no sigui tan 
vulnerable a plagues i malalties, tema important 
si treballem amb cultius que es reprodueixen 
vegetativament, com és el cas de les patates o 
dels arbres fruiters2. I malgrat aquesta certa di-
versitat, a la producció comercial d’ametlles a 
Califòrnia, es coneix una malaltia anomenada 
fallada dels borrons (budfailure). La malaltia ve 
provocada per un trastorn genètic que fa que, a 
la primavera, alguns brots terminals de l’arbre es 
marceixin i els borrons que queden a la branca 
afectada iniciïn un creixement erràtic i vigorós. 
La multiplicació vegetativa dels ametllers afec-
tats dóna ametllers que tard o d’hora desenvo-
luparan els símptomes. No es coneix solució 
pel problema que provoca pèrdues importants 
de rendiment. Sembla que la malaltia ve estimu-01, 02. Collita d’ametlles.
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1. L’ametller és un arbre 
autoicompatible, això vol 

dir que les flors d’un arbre 
no poden ser fecundades 
amb el pol·len d’un altre 

arbre de la mateixa varietat. 
L’autoincompatibilitat pot 

portar problemes si, primer, 
l’ametller es troba aïllat i 

no n’hi ha cap altre de prou 
proper com per subministrar 

pol·len, segon, si tots els 
arbres que hi ha a prop són 

de la mateixa varietat (en són 
clons) i, tercer, si els ametllers 

que té a la vora, tot i ser d’una 
varietat diferent, floreixen 

a destemps. En les darreres 
dècades i per millora genètica 

s’han aconseguit varietats 
autocompatibles.
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lada per un juny amb temperatures molt eleva-
des, ja que és en aquest mes quan maduren els 
borrons vegetatius que s’obriran l’any següent. 
La varietat Nonpareil pot presentar la malaltia 
i la varietat Carmel, creada a partir d’una amet-
lla Nonpareil, té molta propensió a desenvolu-
par-la. El problema és que aquesta és la segona 
varietat més cultivada a Califòrnia (ocupa unes 
40.000 hectàrees) de manera que les pèrdues en 
rendiment que estan començant a experimentar 
els pagesos de la part sud de la Vall Central de 
Califòrnia (la zona més calorosa) ja són molt 
importants. Com que no hi ha manera de con-
trolar el desenvolupament de la fallada de bor-
rons, el màxim que poden fer aquests pagesos és 
deixar de plantar la varietat, queixar-se pel grau 
d’afectació dels exemplars que ja tenen plantats 
i, si les temperatures del juny s’enfilen, patir per 
la collita de l’any següent.
 Les flors de l’ametller només poden ser pol-
linitzades per insectes. Bona part d’aquesta pol-
linització es duta a terme per les abelles domèsti-
ques i l’absència d’aquest insecte (perquè no n’hi 
ha o perquè a l’hora de la floració les temperatures 
són massa baixes o plou i les abelles no treballen) 
pot provocar pèrdues importants de rendiment. 
Aquest tema, que no amoïna gaire els productors 
tradicionals d’ametlles a casa nostra, sí que treu 
la son als californians. Clar que aquest darrers 
poden treure una producció rècord de 3000 qui-
lograms/hectàrees (amb closca) enfront dels 350 
quilograms/hectàrees de mitjana que es treuen 
als ametllers de casa nostra. Amb unes plantaci-

ons tant ensulfatades com les americanes, els in-
sectes silvestres són insuficients, de manera que 
es necessiten apicultors amb eixams per llogar, 
idealment cinc eixams per hectàrea. Cap al mes 
de febrer i durant uns 20 dies, molts dels criadors 
d’abelles dels Estats Units es concentren a la Vall 
Central3. Però, mentre que cada any hi ha més 
ametllers per pol·linitzar, cada any, també, hi ha 
menys eixams per fer la feina. Primer va ser l’àcar 
de la varroasi, que a Estat Units va aparèixer el 
1987. Durant la dècada següent va fer plegar una 
quarta part dels apicultors professionals ameri-
cans. Després, a les darreries del 2006, arribaria 
la síndrome de desabellament4, un problema que 
afecta els eixams de tot el món i que consisteix en 
l’afebliment i la ràpida desaparició, sense causa 
aparent, de les abelles d’un rusc. Tot plegat, cada 
any hi ha més problemes per aconseguir eixams 
prou sans per fer la feina. Al Simposi de Lleida 
ningú va parlar de les abelles. Ni tampoc ningú 
ens va explicar com és la situació sobre el terreny: 
“Vaig quedar impressionat la primera vegada que vaig 
estar a la Vall Central de Califòrnia. Semblava com si 

les primeres línies de la Primavera silenciosa de Rachel 
Carson haguessin esdevingut certes. Ni un ocell can-
tant, cap insecte volant, cap formiga arrossegant-se – 
un desert biològic”5. Potser no és estrany que les 
abelles hi desapareguin….
 Per últim hi ha el tema de la sequera. Els amet-
llers californians es fan tots en regadiu i amb 
aportacions abundants d’aigua. El problema és 
que les reserves de neu a les muntanyes que en-
volten la Vall Central són cada vegada més escas-
ses, això ha provocat que els pantans estiguin al 
mínim i que, tot i la sobreexplotació dels aqüífers 
(que a Califòrnia són de lliure accés), no hi hagi 
prou aigua per regar tot el que caldria. I, és clar, 
les collites se’n ressenten.

Oferta i demanda
La segona idea és la pretensió que els preus es 
fixen per l’oferta i la demanda. Per desmuntar 
aquesta suposada llei només ens cal pensar què 
ha passat aquest estiu amb el preu del préssec i 
la nectarina: oferta ajustada, demanda elevada i 
preus sota costos. I això perquè els preus de la 
fruita els fixen els oligopolis de la gran distri-
bució i no pas l’oferta i la demanda. ¿Què ens fa 
pensar que el cas de l’ametlla serà diferent, sobre-
tot quan hi hagi altres productors que comptin, a 
banda de Califòrnia?

Nosaltres ho faríem millor
Com ho faríem de millorar el model californià? 
Només ens cal fer una revolució en la nostra 
manera de produir ametlla. Aquesta revolució 
és diu SHD (per les seves sigles en anglès Super 
High Density) o cultiu super-intensiu. Es tracta 
de passar del 150-200 arbres per hectàrea de les 
plantacions actuals, multivarietals, a plantacions 
de 1200 arbres/hectàrees, tots de la mateixa vari-
etat. Per aconseguir-ho “només” necessitem: reg, 
peus enanitzants, cultiu altament mecanitzable 
(esporga i collita) i varietats autofèrtils i de flo-
ració tardana. Amb el SHD podem aconseguirem 
que una sola persona gestioni 100-150 hectàrees 
d’ametller, i això sense baixar del tractor.
 De reg ja tenim el Segarra-Garrigues. Tenim 
les màquines d’esporgar oliveres i collir olives, 
que es van inventar per la vinya i que es poden 
adaptar també per l’ametlla. Tenim un (només 
un) peu enanitzant, que suporta el regadiu (i 
té copyright) i una varietat autocompatible6 de 
floració tardana (o potser fins i tot en tenim un 
parell, amb copyright és clar).
 També tenim cinc fungicides que, segons ens 
va dir el representant de l’IRTA al Simposi, són 
clarament insuficients per fer front a les plagues 
cada vegada més abundants. De manera que ne-
cessitem més investigació per augmentar la pa-
leta de fitosanitaris amb què puguem comptar 
(l’IRTA deu saber molt d’agroquímica però poc 
d’ecologia de plagues). També ens cal:
- arrencar els ametllers antics;
- engrandir els camps, cosa que implica desfer 
marges, per tal que tot plegat sigui industrial-
ment més eficient (i biològicament més pobre);
- llogar algú que ens dissenyi i ens implementi un 
reg estudiat per al SHD;

2. Un exemple clàssic de 
vulnerabilitat és el que va 
portar a la fam irlandesa 

del 1845, provocada per la 
pèrdua de tota la collita de 

patates (totes de la mateixa 
varietat) a causa del míldiu. 

Va suposar la mort d’un milió 
de persones.

3. La indústria de l’ametlla 
americana necessita els 

criadors d’abelles però 
aquests necessiten, també, 

els ametllers: si per venda de 
la mel poden obtenir entre 

50 i 60 dòlars per eixam, els 
productors d’ametlles els 

paguen 160 dòlars per rusc, 
només per tenir-lo als seus 

camps durant aquests 20 dies.

4. Vegeu l’article “On són 
les abelles?” a l’Agrocultura 

núm. 31.

5. Vandermeer, John H. 
2011. The Ecology of 

Agroecosystems. Jones and 
Bartlett Publishers. 

Vegeu també l’article “50 anys 
de Primavera silenciosa” a 

l’Agrocultura núm. 47. 

6. Que igualment 
necessita d’insectes per a la 

pol·linització.

A Califòrnia, els productors d’ametlla 
han de llogar eixams d’apicultors 

perquè les abelles pol·linitzin els seus 
fruiters 
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- comprar els plançons d’arbres de la varietat-
autofèrtil-de-floració-tardana-en-peu-enanitzant 
(quan la plantació tradicional d’ametllers s’ha 
fet sempre empeltant a finca la varietat desitjada 
sobre un peu franc nascut en plantació pròpia, o 
sigui invertint temps però no pas diners);
comprar les màquines d’esporgar i collir adapta-
des al SHD i malvendre els vibradors i els parai-
gües que potser encara no hem acabat de pagar.
 Un cop aconseguit ¿qui ens assegura que el ca-
bal del Segre no seguirà disminuint (com ja està 
fent de manera alarmant), que el preu de l’ametlla 
es mantindrà prou alt, que les pluges torrencials 
seran suaus i no s’emportaran el sòl dels nostres 
camps ara sense marges, que cap malaltia greu 
atacarà la nostra supervarietat d’ametller SHD, 
que, malgrat una ulterior ampliació de la paleta 
de fitosanitaris hi haurà prou insectes per dur a 
terme la pol·linització, i que la nostra salut resis-
tirà a tants agrotòxics?
 Potser aquest nostre model no és tant diferent 
del model californià, que més aviat és un model 
d’èxit a curt termini per a gent amb molts diners 
i en condicions climàtiques favorables. Potser 
faríem bé de dedicar aquests diners (també els 
públics) que pensàvem derivar cap a la creació 
de varietats exclusives i de fungicides a dojo a 
estudiar maneres de donar valor a les plantacions 
que ja tenim. Podríem començar per mirar si el 
nostre mercat necessita més ametlles de les que ja 
produïm. Ens hauria de quedar clar que exportar 
ametlles, igual que exportar porcs, és també ex-
portar aigua i d’aigua no ens en sobra. Si realment 
el problema de l’atur és tan important, per què 
seguim entestats a anar cap a models que pre-
tenen expulsar més pagesos del territori, subs-
tituint-los per màquines i tecnologia que aviat 
considerarem obsoleta? Què hi ha de l’erosió i de 
la contaminació química dels entorns agrícoles? 
I de la privatització de les varietats?

Alguns, massa, s’entesten a llegir encara la ma-
teixa plana. ✿

Secció ecològica
Pinsos compostos per a tot tipus d'animals, 
fitosanitaris, adobs i netejadora de cereals 

per a la ramaderia i l'agricultura en 
producció ecològica.

Ctra. Igualada, s/n. Manresa.
Tel. i fax: 93 872 05 72

coopsalelles@coopsalelles.com
www.coopsalelles.com
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