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L’elecció varietal és un aspecte d’extraordinària importància en el cultiu de l’ametller. 
Les principals varietats cultivades a Espanya tenen característiques destacables, però també 
limitacions que incideixen negativament en la rendibilitat del cultiu, o que redueixen la seva 
possible àrea d’utilització. Per exemple, ‘Marcó’ i ‘Desmai Llarguet’, les més difoses, 
produeixen fruits d’una gran qualitat, però tenen una floració precoç (susceptible de ser 
danyada per gelades tardanes), són exigents en poda, sensibles als atacs de Fusicoccum 
amygdali, etc. Les condicions de medi de moltes zones ametlleres no són, evidentment, 
favorables per al cultiu d’aquestes varietats.  

 
L’any 1975 va començar a Mas de Bover un programa de millora de varietats 

d’ametlla mitjançant encreuaments dirigits. A partir d’aquí, s’ha efectuat un gran nombre 
d’encreuaments diferents i s’han obtingut molts milers de descendents. El programa ha permès 
la selecció de tres varietats, ‘Masbovera’, ‘Glorieta’ i ‘Francolí’ que, al nostre parer, 
reuneixen un conjunt de característiques agronòmiques i comercials d’indubtable interès, a 
jutjar pels resultats proporcionats fins ara en una àmplia xarxa de plantacions experimentals, 
localitzades a Catalunya i en d’altres àrees mediterrànies espanyoles i estrangeres, que suposen 
una sensible millora en relació amb les varietats tradicionals. 

 
D’acord amb la ‘Ley de Protección de Obtenciones Vegetales’, l’IRTA va obtenir del 

MAPA (INSPV), l’any 1992, el ‘Título de Obtención Vegetal’ per a ‘Masbovera’, 
‘Glorieta’, i ‘Francolí’. Per a la difusió d’aquestes varietats en el sector ametller espanyol, 
l’IRTA, a través de GESLIVE, A.I.E., ha concedit llicències de multiplicació a nombrosos 
vivers. Els darrers anys, s’han realitzat moltes de les noves plantacions espanyoles amb 
aquestes varietats.  

 
En les taules 1, 2 i 3 es recullen característiques vegetatives (data de floració, vigor, 

port i intensitat de ramificació), productives (localització preferencial dels fruits, capacitat 
productiva i època de maduració) i del fruit (aspecte del gra, percentatge d’ametlles dobles, 
rendiment i pes del gra). Per poder realitzar comparacions, s’han inclòs quatre varietats de 
referència molt conegudes: dues de floració tardana (‘Ferragnes’ i ‘Cristomorto’) i dues més 
d’època de floració precoç-mitjana, àmpliament difoses (‘Desmai Llarguet’ i ‘Marcó’). Les 
tres noves varietats necessiten pol·linització creuada (igual que les quatre de referència 
citades). En les taules 4, 5 i 6 es mostren algunes dades, productives i de fruit, obtingudes en 
dos assaigs i en la col·lecció de varietats de Mas de Bover.  
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Taula 1. Característiques vegetatives. 

Varietats Data de 
floració* 

Vigor      (escala 
1-9) 

Port Intensitat de 
ramificació 

Obtencions:     
‘Masbovera’ 29 9 mig-erecte mitjana  
‘Glorieta’ 28 8 mig-erecte  mitjana  
‘Francolí’ 28 7 Mig mitjana  

Referència:     
‘Ferragnes’ 29 7 mig-erecte mitjana   
‘Cristomorto’ 27 8 mig-obert Escassa 
‘Desmai Llarguet’ 0 6 obert  mitjana-abundant  
‘Marcó’ 14 6 mig abundant  

* Data de la plena floració: número de dies després de la plena floració de ‘Desmai Llarguet’ (mitjana de 17 
anys a Mas de Bover)  

 
 
Taula 2. Característiques productives. 

Varietats Localització de fruits* Capacitat de producció Època de maduració 

Obtencions:    
‘Masbovera’ Ramell alta-molt alta mitjana-tardana 
‘Glorieta’ ramell  alta-molt alta mitjana-tardana  
‘Francolí’ ramell  molt alta precoç-mitjana  

Referència:    
‘Ferragnes’ ramell  alta- molt alta  precoç-mitjana  
‘Cristomorto’ ramell  alta-molt alta precoç-mitjana  
‘Desmai Llarguet’ branca mixta  mitjana-alta tardana  
‘Marcó’ branca mixta  alta mitjana-tardana  

* Localització preferent dels fruits sobre les branques  
 
 
Taula 3. Característiques del fruit. Valors mitjans (12-20 anys d’observacions). 

Varietats Aspecte del gra 
(escala 1-9) 

Ametlles 
dobles (%) 

Rendiment  en 
gra (%) 

Pes 1 ametlla    en 
gra (g) 

Obtencions:     
‘Masbovera’ 6,5 0.5 27.8 1.33 
‘Glorieta’ 7 2.2 28.3 1.38 
‘Francolí’ 5 4.1 30.6 1.21 

Referència:     
‘Ferragnes’ 6 0.2 34.4 1.43 
‘Cristomorto’ 5 19.5 30.2 1.50 
‘Desmai Llarguet’ 7 1.5 27.4 1.36 
‘Marcó’ 6,5 2.8 26.6 1.33 
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Taula 4. Assaig de varietats. Mas Valero (Reus). Cultiu en secà. Plantació en 1987. Algunes dades mitjanes 
corresponents al període 1990-97. 

 Producció accumulada (90-97)   
Varietats en closca 

(kg/arbre) 
en gra (kg/arbre) Rendiment en gra 

(%)* 
Ametlles dobles 
(%) 

Obtencions:     
‘Masbovera’ 47.2 13.2 27.6 0.4 
‘Glorieta’ 49.9 14.6 28.9 1.5 
‘Francolí’ 49.5 15.2 30.1 4.0 

Referència:     
‘Ferragnes’ 36.4 13.1 35.1 0.4 
‘Cristomorto’ 55.6 17.8 29.5 14.6 
‘Guara’ 37.0 12.5 33.4 11.2 
‘Moncayo’ 34.2 8.7 24.9 7.9 

* L’escassa pluviometria enregistrada ha ocasionat rendiments en gra anormalment baixos 
 
 
Taula 5. Assaig de varietats. Mas de Bover (Constantí). Cultiu en secà. Ametllers de 8 anys, varen

ser reempeltats, l’any 1984, amb diverses varietats. Algunes dades mitjanes. 

 Producció accumulada (1987-91)* 
Varietats en closca (kg/arbre) en gra (kg/arbre) 

Obtencions 
‘Masbovera’ 38.8 11.5 
‘Glorieta’ 35.5 11.3 
‘Francolí’ 29.6 9.6 

Altres varietats de l’assaig 
‘Ferragnes’ 32.6 12.2 
‘Cristomorto’ 37.3 10.7 
‘Marcó’ 29.7 7.9 
‘Garrigues’ 24.5 7.2 

* Les gelades enregistrades varen incidir especialment en la producció de ‘Marcó’ i ‘Garrigues’ 
 
 
Taula 6. Col· lecció de varietats. Mas de Bover (Constantí). Cultiu en secà. Plantació l’any 1986.

Algunes dades mitjanes. 

 Producció accumulada (1991-97)* 
Varietats en closca (kg/arbre) en gra (kg/arbre) 

Obtencions 
‘Masbovera’ 106.2 30.9 
‘Glorieta’ 113.9 33.3 
‘Francolí’ 87.2 28.9 

Altres varietats de la col·lecció 
‘Ferragnes’ 68.0 23.6 
‘Marcó’ 75.7 19.0 

* Les gelades enregistrades varen incidir negativament en la producció de ‘Marcó’ 
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En termes generals, poden destacar-se els següents aspectes de les noves varietats: 

floració tardana, qualitat del fruit (pràcticament sense ametlles dobles, acceptable-molt 
acceptable aspecte del gra, closca dura, etc.), precocitat en l’entrada en producció i alta 
capacitat productiva, bon nivell de tolerància a Fusicoccum amygdali, vigor elevat 
(característica molt interessant en l’ametller, especialment en situacions d’escassetat d’aigua, 
per aconseguir mantenir un equilibri entre la brotació i la producció) i facilitat de formació i 
poda de l’arbre. 

 
‘Masbovera’ i ‘Glorieta’ semblen tenir un major interès global que ‘Francolí’. La 

qualitat del fruit de ‘Francolí’, encara que molt acceptable, és inferior a la de ‘Glorieta’ i 
‘Masbovera’. Aquestes últimes varietats són germanes (procedeixen del mateix encreuament: 
‘Primorskiy’ x ‘Cristomorto’, fet l’any 1975) i tenen molts caràcters semblants. Amb 
l’experiència actual, resulta difícil determinar quina varietat és la més interessant. ‘Francolí’ 
pot ser un excel· lent pol· linitzador de ‘Masbovera’ i ‘Glorieta’. Les tres varietats són 
pràcticament coincidents en la data de floració (taula 2) i es pol· linitzen entre elles. 

 
Tenint en compte les necessitats de pol· linització creuada, en la figura 1 s’inclouen 

dos possibles dissenys de plantació. Convé recordar aquí que, encara que s’acompleixin 
correctament els requeriments de pol· linització en una plantació utilitzant dues varietats 
(compatibles entre elles i amb dates de floració coincidents), és universalment admesa la 
conveniència d’intercalar una tercera varietat, per disminuir el risc que algun any puguin 
produir-se problemes de pol· linització per un possible desfasament en la floració de les 
varietats. Les dates de floració depenen de la climatologia anyal i la resposta de les varietats a 
aquesta climatologia no és la mateixa. Per tant, encara que dues varietats puguin florir, de 
terme mitjà, en les mateixes dates, això no priva que, alguns anys, puguin produir-se entre elles 
petits desfasaments. La presència d’una tercera varietat (ben distribuïda per la plantació) 
millora, evidentment, les condicions de la pol· linització. 
 
 
 
Figura 1. Possibles dissenys de plantació. 

Disseny A: M: ‘Masbovera’ (40 %); G: ‘Glorieta’ (40 %); F: ‘Francolí’ (20 %) 
Disseny B: M: ‘Masbovera’ (44.5 %); G: ‘Glorieta’ (44.5 %); F: ‘Francolí’ (11 %) 
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