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RESUM 

 

L’ametller és un dels cultius tradicionals més importants a l’illa de Mallorca, adquirint 

aquesta importància durant la segona meitat del segle XIX a causa de la parcel·lació de 

les grans finques i la substitució, per ametllers, de les vinyes atacades per fil·loxera. La 

seva importància dins les Illes Balears es veu reflectida essent actualment la segona 

comunitat autònoma amb major superfície de cultiu d’ametller en relació a la seva 

superfície total. El brot sec (Phomopsis amygdali (Delacr.) J.J. Tuset & M.T. Portilla) és 

una de les malalties més importants i el fong més important que afecta a l’ametller a la 

nostra illa. Aquest, provoca xancres en brots i branques de l’any, podent afectar també 

a flors i fulles. Davant aquesta problemàtica moltes parcel·les de l’illa han començat a 

plantar distintes varietats, menys sensibles a la malaltia, substituint varietats com 

‘Ferragnes’, una de les més afectades i, no obstant això, molt present a les finques 

d’ametllers mallorquines. Per tal de continuar amb aquesta investigació i trobar varietats 

que puguin adaptar-se bé a aquesta malaltia es varen estudiar 17 varietats en condició 

de laboratori (‘Antoñeta’, ‘Belona’, ‘Constantí’, ‘Ferragnes’, ‘Glorieta’, ‘Jordi’, ‘Lauranne’, 

‘Mardia’, ‘Marinada’, ‘Marta’, ‘Masbovera’, ‘Penta’, ‘Pons’, ‘Soleta’, ‘Tarraco’, ‘Vairo’ i 

‘Vivot’) inoculant-les amb una solució d’espores (106 espores/ml) i llegint els resultats en 

quant a la formació de xancres i el percentatge de superfície ocupada per aquests 

respecte al total del brot, 10 dies després de la inoculació. D’aquestes varietats les més 

resistents a la malaltia van ser ‘Pons’, ‘Jordi’, ‘Tarraco’, ‘Glorieta’ i ‘Vivot’, tres d’elles 

varietats mallorquines. Les més susceptibles varen resultar ser ‘Penta’, ‘Belona’, 

‘Masbovera’ i ‘Lauranne’, de major a menor susceptibilitat. Posteriorment, es va 

traslladar l’estudi de la susceptibilitat a camp en condicions naturals. Es varen estudiar, 

concretament, 14  varietats, plantades a un camp experimental (‘Antoñeta’, ‘Belona’, 

‘Constantí’, ‘Ferragnes’, ‘Glorieta’, ‘Lauranne’, ‘Mardía’, ‘Marinada’, ‘Marta’, ‘Masbovera’, 

‘Penta’, ‘Soleta’, ‘Tarraco’, i ‘Vairo’), inoculant brots amb discs de miceli de Phomopsis 

amygdali i avaluant la longitud de la necrosis interna formada baix els xancres 

transcorregudes 5 setmanes. Els resultats d’aquest estudi varen ser més homogenis, 

obtenint com a varietats més resistents ‘Tarraco’, ‘Ferragnes’, ‘Marinada’ i ‘Marta’, i com 

a més susceptibles ‘Penta’, ‘Vairo’, ‘Mardía’ i ‘Lauranne’.  
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1 Introducció 
 

1.1 El cultiu del l’ametller a Mallorca 
 

L’ametller dolç cultivat en gran part del món pertany a la família Rosaceae. Podem trobar 

distintes denominacions, essent el seu nom científic actual Prunus dulcis (Miller) D. A. 

Webb i els seus sinònims P. communis (L.) Arcang i Prunus amygdalus (L.) Batsch 

(Felipe, 2000). 

L’ametller és un arbre amb el tronc llis, de jove; i obscur, rugós i esquerdat en sentit 

longitudinal, a mesura que van passant els anys. Les seves gemmes es situen en rams 

de fusta, on només es troben aquest tipus de gemmes; en rams mixts, essent els més 

nombrosos, amb gemmes de fustes o florals en posicions variables i acabant amb dues 

gemmes florals i una de fusta entre aquestes dues; i en ramells de maig, constituïts 

quasi exclusivament per gemmes fructíferes. Les seves fulles són caduques, de forma 

lanceolada i estan distribuïdes en les branques de forma alterna relativament poc 

nombroses (Ibar, 1985). 

Les seves flors es troben solitàries o formant glomèruls (Ibar, 1985),  són hermafrodites, 

de pètals blancs o d’un color rosaci, normalment autoincompatibles, però amb una bona 

pol·linització creuada entre varietats. El seu fruit es caracteritza per tenir el mesocarp 

poc desenvolupat, verd, pubescent i no comestible; la part comestible és la seva llavor, 

que es troba dins un endorcarp lignificat. Podem trobar dos grans grups de varietats, les 

de llavor amarga, que s’utilitzen per a la indústria, d’alta rusticitat; i les de llavors dolces, 

on podem trobar les ametlles de closca dura, semidura i blana (Agustí, 2004).  

Encara que l’origen de l’ametller se situa a Àsia central (Turquestan, Afganistan i Iran) 

on es poden trobar algunes poblacions espontànies en l’actualitat, la zona on va 

començar el cultiu es localitza en l’Àsia occidental, a l’antiga Fenícia, Síria i Palestina, 

segons Vavilov (1951). 

És difícil dir amb exactitud l’època en que es va iniciar el cultiu de l’ametller a Mallorca, 

però el que si que es pot afirmar és que va adquirir importància en la segona meitat del 

segle XIX (Pons i Simonet, 1970) com a conseqüència de la parcel·lació de les grans 

finques i per l’atac de la fil·loxera de les vinyes mallorquines, que es van substituir quasi 

en la seva totalitat per plantacions d’ametllers (Rubí, 1980).   

Segons Rallo i Sacarès (1997), els factors més importants en el desenvolupament del 

cultiu a Mallorca van ser:  

- Derogació de la Reial Pragmàtica 11 de juliol de 1765 de les lleis que prohibien 

l’exportació de fruits secs i que impedien el lliure comerç.  

- La societat de ‘Amigos del País’ va impulsar les grans implantacions d’ametllers. 

- Atac de fil·loxera, deixant terres per a nous cultius.  

- Grans possessions amb l’accés a la propietat de petits i mitjans propietaris.  

La superfície del cultiu a Mallorca va anar augmentant, gràcies a les bones condicions 

climàtiques i la creixent demanda de mercat. Però a la segona meitat del segle XX la 

situació va canviar dràsticament i Mallorca ja no es posicionava una de les primeres en 

quant a producció i superfície. Això es deu a que els costos van augmentar, el turisme 

es va expandir i es va produir una falta d’adaptació a la mecanització o a les noves 
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tècniques de cultiu (Rubí, 1980). Aquest creixement del turisme va provocar que es 

deixés de plantar o s’abandonessin els cultius perquè la rendibilitat era inferior als 

guanys dels hotels i altres empreses. A més, la decadència també es va veure afavorida 

per la posta en producció de terres millors a Catalunya, València i Andalusia i la gran 

producció californiana (més del 60% mundial) (Rallo i Sacarès, 1997). La problemàtica 

dels anys 80 es pot resumir, segons Rubí, en sis punts:  

1. Avançada edat dels arbres 

2. Plantacions en terrenys no aptes o poc favorables. 

3. Absència d’adob i labors del cultiu deficients. 

4. No realització de podes. 

5. Poc interès pel tractament de plagues i malalties.  

6. Selecció de varietats inadequada.  

Encara i així, l’ametlla va continuar essent uns dels productes més importants de 

Mallorca (Palazón, 1968 i 1970; Pons i Simonet, 1970), ja que les plantacions seguien 

tinent un alt percentatge en quant a la superfície dels cultius. Va ser a partir de l’any 

1992 que gran part de les explotacions van començar a integrar-se en plans de millora 

i ajudes com les originades per la PAC (Política Agrària Comuna). Es va començar a 

estructurar el sector i es van substituir les plantacions velles amb arbres de noves 

varietats amb major interès comercial, com per exemple ‘Ferragnes’, que va ser la que 

va arribar a tenir més representació dins els nostres cultius (Olmo, 2016).  

Desprès d’anys, es va comprovar la susceptibilitat d’aquesta varietat al fong Phomopsis 

amygdali (Delacr.) J.J. Tuset & M.T. Portilla, juntament amb les condicions favorables 

del nostre clima pel desenvolupament d’aquest. Fet que ha provocat que la gran part 

dels cultius s’estiguin replantant amb altres varietats o es reempeltin amb varietats 

menys susceptibles (Olmo, 2016). 

 

1.2 Importància econòmica 
 

Segons les darreres estadístiques publicades per FAOstat de l’any 2014, a nivell 

mundial es van conrear un total de 1.732.099 ha, amb una producció total de 2.697.209 

tones. Si ens centrem en Espanya, com es pot veure a la Figura 1, en quant a superfície, 

representa una 30,4% del total mundial amb 527.058 ha, però només representa una 

7,3% de la producció total (195.704 t). Així i tot, es troba en el segon lloc en quant a 

producció, seguida per Austràlia amb 160.000 tones (5,9%) i amb els Estats Units al 

capdavant amb un 57,3% de la producció mundial (1.545.500 t), líder indiscutible 

d’aquest sector. Els fets que ha deixat a Austràlia en tercera posició en quant a 

producció, són els problemes de disponibilitat d’aigua que presenta actualment i els 

règims fiscals aplicats als fons d’inversions que han frenat el creixement de les noves 

plantacions (Vargas, 2014).   
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Figura 1. Percentatge de producció d'ametlla amb closca dels principals països productors l'any 2014 
(Faostat, 2017). 

 

Pel que fa a les Illes Balears, segons l’Anuari d’Estadística Agrària de 2015, l’any 2014 

va produir 6.691 tones d’ametlla amb una superfície de 24.763 ha, de les quals quasi en 

la seva totalitat corresponen a secà (24.553 ha), com gran part de la producció 

espanyola, on més del 90% de la superfície d’ametllers es dedica a aquest mètode de 

cultiu, el que es tradueix com a poc productiva, molt inferior a la dels Estats Units 

(Vargas, 2014). Collint les dades de les Illes Balears i comparant-les amb les mundials 

i les espanyoles, ens deixa que Balears representa un 1,4% de la superfície mundial i 

un 4,7% en quant a Espanya. Pel que fa a la producció, com era d’esperar, no té una 

importància a nivell mundial ja que només representa un 0,2% i només un 3,4% dins 

Espanya.  

Si ens centrem amb les dades que apareixen a les taules següents (Taula 1 i 2), poden 

veure com les Illes Balears ocupa el setè lloc entre les comunitats autònomes 

espanyoles en quant a superfície dedicada al cultiu de l’ametller, així com també en 

producció. Però el que és realment important és la superfície relativa, és a dir, la 

superfície total del cultiu en relació a la superfície total de cada comunitat autònoma, 

com es pot veure en la Taula 2, on les Illes Balears estan en segona posició amb un 

percentatge de quasi un 5% just per darrera de Múrcia que té un 5,6%. Això reflecteix 

la importància que té el cultiu de l’ametller a les nostres terres, tot i no tenir uns alts 

rendiments.  
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Taula 1. Superfície i producció d'ametlla a les comunitats autònomes d'Espanya a l'any 2014 (Font: Anuari 
d'estadística Agrària 2015). 

  
Superfície secà 

(ha) 
Superfície 

regadiu (ha) 
Superfície total 

(ha) 
Producció 

total (t) 

ANDALUCIA 149.006 7.504 156.510 46.475 

C. VALENCIANA 86.760 9.732 96.492 25.268 

ARAGÓ 58.472 7.952 66.424 43.934 

R. DE MÚRCIA 57.003 6.828 63.831 14.899 

CASTELLA-LA 
MANXA 54.353 8.100 62.453 29.209 

CATALUNYA 34.048 3.956 38.004 17.427 

ILLES BALEARS 24.553 210 24.763 6.691 

LA RIOJA 8.859 570 9.429 4.137 

EXTREMADURA 2.578 603 3.181 2.467 

NAVARRA 2.260 1.277 3.537 3.421 

CASTELLA I 
LLEÓ 1.334 27 1.361 911 

MADRID 780 – 780 518 

CANÀRIES 174 11 185 247 

PAÍS BASC 75 – 75 91 

CANTÀBRIA 4 – 4 4 

ESPANYA 480.259 46.770 527.029 195.699 

 

 

Taula 2. Relació entre la superfície total del cultiu d'ametllers i la superfície total de cada Comunitat 
Autònoma (Font: Anuari d’Estadística Agrària de 2015). 

  Cultiu ametller (ha) Superfície (km2) 
% Respecte a la 
superficie total 

R. DE MÚRCIA 63.831 11313 5,64 

ILLES BALEARS 24.763 4992 4,96 

C. VALENCIANA 96.492 23255 4,15 

ANDALUCIA 156.510 87268 1,79 

CATALUNYA 38.004 32107 1,18 

CASTELLA-LA MANXA 62.453 79468 0,79 

ARAGÓ 66.424 87268 0,76 

TOTAL ESPANYA 527.029 504645 1,04 

 

Pel que respecta al  preu de l’ametlla, representat a la Figura 2, des de l’any 2008 fins 

al 2011, es va produir una baixada significativa, però a l’any 2012 va tenir un augment 

important després d’aquesta lleugera crisis, com a conseqüència de la gran demanda. 

Així i tot, el preu percebut pel productor espanyol ha estat lleugerament superior al que 

percep l’americà (Vargas, 2014). 
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Figura 2. Evolució del preu mitjà d'ametlla amb closca percebut pels agricultors entre els anys 2004 i 2014 
(Font: Anuari d'Estadística Agrària 2015). 

 

 

1.3 Principals plagues i malalties de l’ametller a Mallorca  
 

1.3.1 Plagues  
 

Segons Fornés (2013) les principals plagues que afecten a l’ametller a l’illa de Mallorca 

són les xinxes de l’ametller (Monosteira unicostata (Mulsant i Rey 1852) i 

Solenostethium lynceum (Frabricius 1794)), els pugons (Brachycaudus sp. i altres 

espècies d’àfids), el cuc capgròs (Capnodis tenebrionis), així com també altres de 

secundàries.  

Pel que fa els pugons, aquests solen produir greus mals com a conseqüència de la seva 

ràpida multiplicació. Són insectes xucladors que claven el seu estilet en les fulles i brots 

tendres, provocant la dessecació, arruant les fulles i deformant els brots joves. Poden 

segregar un líquid ensucrat i viscós, similar a la melassa, que impregna la superfície de 

la planta i impedeix que realitzi les funcions vegetatives correctament. S’han trobat 

diverses espècies de pugons als ametllers, podent esser: 

- Brachycaudus persicae (Passerini 1860) o pugó negre del melicotoner. 

- Hyalopterus amygdali (Blanchard 1840) o pugó farinós del melicotoner (Ibar, 

1985). 

- Myzus persicae (Sulzer 1776) o pugó verd del melicotoner, essent el pugó més 

important dels que ataquen a l’ametller. 

- Pterochloroides persicae (Cholodkovsky 1899) o pugó negre de la fusta, que 

afecta en menor mesura que els altres (Ripoll et al., 2016).  

 

Respecte als àcars, en els ametllers es poden trobar Tetranychus urticae i Panonychus 

ulmi (Koch 1836), aranya groga i aranya roja respectivament (Ripoll et al., 2016), encara 
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que ataquen a l’arbre amb una intensitat baixa, per tant, no és comú que es vegi afectat 

(Ibar, 1985).  

Si ens centrem amb els Hemípters, alguns autors com Ibar (1985) citen als còccids o 

cotxinilles com aquells que produeixen els mals més importants. No obstant això, a les 

Illes Balears, és Monosteria unicostata (Mulsant i Rey 1852), de la família dels tingítits. 

l’espècie que es troba amb més freqüència i abundància i la que més danys causa, 

atacant a les fulles i provocant la seva dessecació i defoliació (Pons i Simonet, 1970).  

Dins els coleòpters poden trobar (Ibar, 1985): 

- Capnodis tenebrionis (Linnaeus 1758) o cuc cap gros, de la família dels 

buprèstids, que provoca mals principalment a arbres joves de 2 a 5 anys, en els 

que la larva obri galeries en la base de l’arbre en la zona del càmbium i en 

l’albeca. Ocasiona problemes en plantacions en secà (que són predominants, no 

només a Mallorca, sinó per tot Espanya) afectant a ametllers empeltats sobre 

patrons híbrids, sobretot amb el peu GF677. 

- Escolítids (Scolytus sp.) són coleòpters de poca mida que excaven galeries en 

els troncs de diversos arbres, incloent els ametllers, normalment quan aquests 

ja estan debilitats per altres raons. 

- També podem trobar atacs de Otiorhynchus cribicollis (Gyllenhal 1834) de poca 

importància, les larves de les quals s’alimenten de les arrels i els adults, de les 

fulles.  

Els lepidòpters causen poc mal en els ametllers adults, però algunes espècies com 

Anarsia lineatella (Zeller 1839) si poden ser perilloses en els vivers o en plantacions 

joves afectant als brots tendres. També, a vegades s’observen danys per larves de 

Grapholita molesta (Busk 1916) que s’alimenten dels brots tendres i dels fruits, però així 

i tot tenen molt poca importància (Ibar, 1985).  

 

1.3.2 Malalties  
 

La nostra illa presenta unes condicions climàtiques molt favorables per al 

desenvolupament de determinades malalties, sobretot a les zones baixes i 

resguardades del vent, amb alta humitat o també aquelles amb presència de boira. Així 

i tot, en els llocs ben ventilats i amb una determinada alçada respecte del nivell del mar, 

el potencial de risc disminueix. En qualsevol cas, per evitar problemes amb les malalties  

criptogàmiques com el brot sec o la moniliosi cal tenir-les en consideració a l’hora 

d’escollir aquelles varietats que siguin més resistents a aquestes malalties (Fornés, 

2013) 

Les malalties més importants són: el brot sec (Diaporthe amygdali o Phomopsis 

amygdali), l’arrufat o abonyegat (Taphrina deformants (Berk.) Tul.), la podridura de les 

arrels o mòrbol causat pel fong Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm, i altres malalties no 

tan freqüents (Rubí, 1980).  

Els grup dels oomicets (antigament considerats fongs) es caracteritzen entre altres 

coses, per tenir el miceli no tabicat i reproduir-se amb esporangis i zoòspores 

flagel·lades, inclouen algunes espècies fitoparàsites importants en altres cultius. Dins 

aquests podem trobar la podridura de coll (Phytophthora sp.), però no tenen gaire 
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importància com a patògens de l’ametller (Ibar, 1985), només en plantacions de reg i en 

casos puntuals.  

Els fongs basidiomicets tenen el miceli tabicat, es reprodueixen sexualment per 

basidiòspores desenvolupades en una estructura anomenada basidi. Dins aquests 

trobem el mòrbol o podridura blanca d’arrel (Armillaria mellea)  que, com a conseqüència 

d’aquesta malaltia, la planta afectada presenta una vegetació cloròtica i malaltissa com 

a resultat d’una mala circulació de la saba procedent de les arrels destruïdes, el port de 

l’arbre es de cada vegada menys vigorós fins que arriba a morir (Ibar, 1985). 

En els ascomicets el miceli també forma tabics, es reprodueix sexualment per 

ascospores situades a l’interior de l’asca. També es poden reproduir asexualment per 

mitjà de conidis (Ibar, 1985). Dins aquest tipus de fongs podem trobar: 

- Taca ocre de les fulles (Polystigma amygdalinum P. F. Cannon): l’organisme 

causal és un pirenomicet que parasita les fulles de l’ametller, ocasionant unes 

taques de color característic que donen nom a la malaltia. Està present  a  totes  

les  àrees  de  cultiu  de  l’ametller,  encara que a les Illes Balears té una 

incidència moderada. 

- Perdigonada dels fruiters d’os (Stigmina capophila (Lév.) M. B. Ellis): els seus 

ascs provoquen l’aparició de taques per sobre les branques, normalment 

localitzades pròximes a les gemmes en via de desenvolupament, apareixent 

també damunt les fulles en forma arrodonida i dessecant la part sana, que es 

separa i deixa la fulla foradada (Lopez, 1968).  

- Moniliosi (Monilinia spp.): Aquesta malaltia és coneguda com a “podridura dels 

fruits”, afectant a altres espècies de fruiters tant en camp com en post-collita, no 

essent tant freqüent en ametller. Ataca a les flors i als fruits, que s’assequen i es 

cobreixen de secrecions grisoses, i provoca necrosi en les branques fent que 

aquestes també s’assequin. Si afecta als fruits abans de la collita aquests no 

solen caure, quedant-se dessecats a l’arbre, símptoma que es descriu com a 

momificació. 

- Brot sec (Phomopsis amygdali): fong que desenvolupa inicialment un miceli 

subepidèrmic i després irromp a la superfície formant els picnidis on es generen 

les espores asexuals, els conidis. Sol afectar a les gemmes dels brots, al voltant 

de les quals es desenvolupa un xancre ovalat de color marró obscur, on a mesura 

que passi el temps anirà mostrant els picnidis (Ripoll et. Al, 2016). 

Altres fongs que també afecten a l’ametller són Verticillium dahliae Kleb. que provoca la 

verticil·liosi, els fongs que afecten a la fusta (Neofusicoccum sp., Diplodia sp., 

Phaeoacremonium sp., Eutypa sp., Collophora hispanica) i el rovell (Tranzschelia pruni-

spinosae (Pers.) Dietel) (Ripoll et al., 2016).  

Dins les malalties provocades per bactèries podem trobar Agrobacterium tumefacients 

(Smith i Townsend) i també el xancre bacterià (Pseudomonas syringae Van Hall). La 

primera només ocasiona danys d’importància econòmica als vivers i a les plantacions 

joves, mentre que P. syringae és poc freqüent a les Illes Balears ja que prefereix climes 

humits i frescs, i sòls àcids (Ibar, 1985).  

Les espècies de nematodes que acostumen atacar a l’ametller són les del gènere 

Meloidogyne que provoquen tumors en les arrels de les plantes parasitades; i les del 

gènere Pratylenchus que provoquen la pèrdua de la vitalitat de l’arbre, sense tenir 

importància. Per evitar els seus danys s’utilitzen patrons resistents (Ibar, 1985).  



Assaig de susceptibilitat a Phomopsis amygdali de diverses varietats                                                  
d’ametller a Mallorca           INTRODUCCIÓ  
 

 

16 
 

L’ametller és bastant resistent als danys causats per virus, per la qual cosa no són 

importants en aquests cultiu, però podem trobar (Ibar, 1985): 

- El virus de taques anuals del pruner (PRSV), causant necrosis de les gemmes, 

reduint la vegetació i frenant el creixement de l’arbre. Una varietat del virus 

d’aquest grup pareix ser específica per a l’ametller, que provoca necrosi i caiguda 

de nombroses gemmes.  

- Virus del nanisme del pruner (PDV) que redueix la longitud dels entrenusos i 

disminueix el desenvolupament.  

- Virus tipus mosaic que produeixen taques grogues en les fulles, redueixen el 

vigor i la productivitat.  

 

1.3.3 Phomopsis sp. com a causant de malalties:  
 

Una de les malalties més important de l’ametller a Mallorca és la causada pel fong 

Phomopsis amygdali, per tant és important centrar-nos en aquest gènere i, 

concretament, en aquesta espècie.  

Es diu que les espècies de Phomopsis són patògens de plantes i que algunes espècies 

poden ocasionar problemes de salut en humans o altres mamífers (VanWarmer et al., 

1970; Uecker, 1988; Rehner i Uecker, 1994; Sutton et al., 1997; Garcia Reyne et al., 

2011).  

Es creu que la majoria de les espècies de Phomopsis són hemibiotrófiques, és a dir, que 

el patogen te fases parasites i sapròfites als teixits de l’hoste. De fet, el patògen continua 

sobrevivent en l’hoste després de la mort del teixit (Van Kan, 2006), vivent dels nutrients 

del teixit que ha matat. Per tant, els patògens de Phomopsis són necrotròfics al menys 

per a la fase latent de la infecció (Rosskopf et al., 2000).  

Moltes de les espècies conegudes tenen una amplia gamma d’hostes (Uecker, 1988), 

mentre que altres espècies són més específiques. Resulta difícil identificar l’espècie 

quan existeix diversitat en distints hostes (Mostert et al., 2001; Crous, 2005; Schilder et 

al., 2005; Santos i Phillips, 2009; Diogo et al., 2010). 

Phomopsis se caracteritza per tenir els picnidis negres ostiolats, que contenen fialides 

cilíndriques i allargades que poden produir dos tipus de conidis hialins, no septats, que 

són els alfa i els beta (Rehner i Uecker, 1994). Encara que en algunes espècies es 

poden trobar conidis intermitjos entre aquests dos. Pel que fa als alfa, com ja hem 

comentat, no tenen septes o tabics, i normalment són hialins, fusiformes i, la gran 

majoria, bigutulats, però alguns cops no presenten gútules o, en tenen més de dues 

(Sutton, 1980). Generalment, els conidiòfors son hialins, ramificats i, a cops, curts; 

normalment amb multiseptació amb 1 o 2 septes, i filiformes, amb conidiogénesi 

enteroblástica (el conidi surt per una apertura, s’envolta d’una nova paret i deixa una 

cicatriu al seu pas) i monofiládica (Punithalingman, 1985; Crisescu, 2003).  
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L’estat sexual del gènere s’anomena Diaporthe,  es caracteritza per ascomes que solen 

estar submergits en el substrat, sovint eruptius a través d’un pseudostroma que envolta 

principalment als ascomes, normalment delimitat per línies obscures (Wehmyer, 1933). 

Els ascs són unitunicats (presenten una paret de dues capes però que no es separen), 

disposades en claus cilíndrics, afluixant-se de les cèl·lules ascògenes en una etapa 

primerenca i deixant-los lliures en l’ascoma. Les ascospores poden ser d’una o dues 

terminacions, és a dir, uni o biseriades; fusoides, el·lipsoides o cilíndriques, rectes, 

inequilaterals o corbes, septades, hialines i, a cops, amb apèndixs (Wehmyer, 1933; 

Muntanola-Cvetković et al., 1981). 

 

En aïllats de Phomopsis s’han utilitzat diversos mètodes diferents per a induir 

l’esporulació asexual, és a dir, anamòrfica, i la formació de l’estructura telemórfica, 

sexuada (Onesirosan, 1978; Brayford, 1990; Kanematsu et al., 1999; Rawnsley et al., 

2004; Luo et al., 2004). Com a conseqüència de que  es superposin les mides del conidi 

entre espècies, no és possible diferenciar espècies de Phomopsis basant-se només en 

la morfología  (Van der Aa etal., 1990; Webber i Gibbs, 1984; Brayford, 1990; Rehner i 

Uecker, 1994). Fins  tot, alguns d’aquests caràcters morfològics varien en funció de les 

condicions culturals i els medis utilitzats (Brayford, 1990).  

Encara així, si que es poden trobar grups morfològicament distints, com per exemple, 

segons la base del color de les colònies en PDA Kanematsu et al. (2000) van identificar 

dos grups amb característiques distintes.  

Figura 3. Conidis de distintes espècies de Diaporthe. a) D.ambigua b) D. australiana c) D. eres d) D. 
nobilis e) D. chamaeropis f) D. forniculina g) D. ampelina h) D. novem i) D. benedicti (Font: Lawrence et. 

al 2015). 
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Sutton (1980) va utilitzar el terme paràfisis per a denominar a aquelles hifes que eren 

estèrils, però no va ser fins a 1994 a mans de Rehner i Uecker, que van trobar algunes 

espècies de Phomopsis que presentaven aquesta característica.  

Per tal d’establir diferències entre espècies s’ha utilitzat la capacitat d’una espècie 

fúngica per a causar una malaltia, és a dir, la seva patogenicitat, i el grau d’aquesta, la 

seva virulència (Uddin i Stevenson, 1997 i 1998; Schilder et al., 2005). Segons 

Kanematsu et al. (1999) són necessaris més estudis comparatius de les espècies 

patògenes de Phomopsis utilitzant la seva morfologia i patogenicitat.  És important 

establir si una espècie de Phomopsis particular és específica de l’hoste o no, també són 

importants la seva epitipificació i la realització dels postulats de Koch per tal de descriure 

noves espècies, ja que la patogenicitat per sí sola no pot contribuir a la diferenciació de 

les espècies (Udayanga et al., 2011).   

El  reconeixement d’espècies biològiques té una gran importància ja que Phomopsis 

comprèn membres homotàl·lics, heteròlics i asexuals (Rossman et al., 2007; Kanematsu 

et al., 2007). En espècies heterotàl·liques (autoestèrils) depèn de l’aparellament entre 

aïllats. Els aïllaments d’espècies homotàl·liques (autofèrtils) produeixen les etapes 

sexuals sense la necessitat d’un company, per tant, no es poden definir els tipus 

d’aparellament. Pel que fa als organismes purament anamòrfics, no formen cap etapa 

sexual, encara que els gens del tipus d’aparellament poden ampliar-se (Santos et al., 

2010).  

En l’experiment de Kanematsu et al. (2000) es van utilitzar morfologia i tècniques 

moleculars per a poder veure la diversitat d’aïllats de Phomopsis en arbres fruiters. Pel 

que fa a P. amygdali, els aïllats del tupus G i P que es varen recol·lectar a Japó, van ser 

creuaments fèrtils (Udayanga et al., 2011). 

P. amygdali es va epitipificar en un estudi realitzat per Diogo et al. (2010) a Portugal. 

Encara que un epitipus s’ha de derivar de la mateixa localitat i hoste que el tipus (Hyde 

i Zhang, 2008), la justificació per a aquesta epitipificació es va basar en la similitud 

morfològica i de ITS (espais interns que es transcriuen de l’ADNr) d’aïllats d’Itàlia, 

Portugal i Espanya. Aquest és l’únic cas recent d’epitipificació d’una espècie 

fitopatògena important de Phomopsis (Udayanga et al., 2011). 

Si ens centrem en Phomopsis amygdali (Delacr.) J. J. Tuset i M. Portilla existeix 

sinonímia en quant al seu nom científic, podent esser també Diaporthe amygdali 

(Delacr.) Udayanga (Crous i K. Hyde) segons es fa referència a la fase asexual o sexual 

del fong, respectivament. P. amygdali és un dels causants de xancres en brots i 

branques de l’any en els ametllers, relacionats amb les més importants malalties en 

l’àrea mediterrània, i és el fong més important que afecta a l’ametller. Aquests xancres, 

que es solen iniciar a les gemmes de les fulles, són alteracions limitades dels teixits 

corticals de la part aèria o de la part hipogea que origina necrosis i la mort d’aquests 

teixits, amb presència o no d’exudats aquosos o gomosos. En el cas de P. amygdali pot 

provocar xancres anuals, que són els petits xancres que se situen en les branques de 

l’any; o xancres nodals, que són aquells que es desenvolupen en els nusos de les 

branques. En la part exterior d’aquests teixits deshidratats, els xancres, apareixen de 

manera desordenada els conidiomes picnidials. Pot afectar també a flors i a fulles. 

L’activitat d’aquest fong es veu més afavorida en primavera que durant la tardor, encara 

que per la disminució de l’activitat fisiològica de l’escorça per la tardor-hivern, la pèrdua 

de turgència dels teixits corticals i l’augment de la humitat ambiental, el procés d’infecció 
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es produeix quasi per complet durant aquesta etapa del cicle biològic dels arbres (Tuset, 

1989).  

Forma fructificacions picnídiques amb un estroma voluminós, inicialment subepidèrmic, 

que posteriorment irromp en superfície. Els conidiòfors són cilíndrics, ramificats en la 

base i produeixen conidis unicel·lulars, hialines i fusiformes, que mesuren 14-32 x 3-5 

µm (Tuset i Portilla, 1989 i 2000; Vares-Megino, 1977). 

Per a la identificació d’aquesta espècie de Phomopsis, la preparació microscòpica dels 

cirrus permet observar α-conidis unicel·lulars, hialins, fusiformes i rectes. Els β-conidis, 

que no s’observen tan freqüentment, només solen produir-se en picnidis procedents de 

fulles d’ametller amb necrosis molt deshidratades. Aquests són unicel·lulars, hialins, 

filiformes i lleugerament corbats. D’aquesta manera es realitzaria un diagnòstic ràpid, 

podent completar-se la identificació amb l’estudi del conidioma del picnidi in vivo (Tuset 

i Portilla, 1986 i 1989). 

 

Figura 4. A) Aïllat de Phomopsis amygdali en un cultiu de 2 mesos sobre PDA i B) conidis α i β (x40). 
(Font: Bienapfl i Balci, 2013). 

El cultiu de Phomopsis amygdali creix bé sobre agar de patata dextrosa (PDA) però la 

seva capacitat d’esporular es perd desprès de diverses transferències. Aquest medi de 

cultiu és un dels medis amb major utilització en estudis fitopatològics, ja que permet el 

creixement micelià de la majoria dels microorganismes de diferents grups taxonòmics 

(Curvelo i Rojas, 2010).  

El fong i la malaltia que ocasiona s’han estès arreu del món, a Brasil, Canadà, Xina, 

Grècia, Itàlia, Portugal, Espanya, Sudàfrica i Estats Units (Tuset i Portilla, 1989; Mostert 

et al., 2001; Chi et al., 2007; Rhouma et al. 2008; Diogo et al., 2010). Es tracta d’una 

malaltia a la que l’ametller respon amb diferents graus de susceptibilitat varietal (Vargas 

i Miarnau, 2011) i aquest fet és molt important per tal de recomanar el cultiu d’una o altra 

varietat.  

A aquesta malaltia es coneix amb el nom de “Brot Sec”, però també podem trobar noms 

com “Xancre de l’ametller”, “Socarrima de l’ametller”, etc. Els atacs més greus es 

produeixen en plantacions de la varietat ‘Ferragnes’ que és la que es considera una de 

les més sensibles a aquesta malaltia. Davant aquesta problemàtica moltes parcel·les de 

l’illa s’ha començat a substituir aquesta varietat per altres menys sensibles al fong com 

‘Masbovera’ o ‘Glorieta’. Així i tot, encara es troben plantacions que mantenen la varietat 
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en les que els tractaments que normalment s’utilitzen o es recomanen estan essent poc 

efectius, necessitant una altra alternativa de control (Anònim, 2011).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Símptomes de Phomopsis amygdali en ametller. 1) Assecament del brot 2) Formació de cirrus                              
3) Desenvolupament del xancre en una gemma   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIUS  



 

 

  



Assaig de susceptibilitat a Phomopsis amygdali de diverses varietats                                                  
d’ametller a Mallorca           OBJECTIUS 
 

 

23 
 

2 Objectius 
 

Com s’ha vist a la introducció, la malaltia que causa Phomopsis amygdali als ametllers 

és una de les més importants del cultiu a Mallorca i les varietats d’ametller manifesten 

diferents graus de susceptibilitat, per tant, ens varen plantejar els següents objectius: 

1. Estudiar la patogenicitat de Phomopsis amygdali en condicions de laboratori en 

17 varietats  d’ametller. 

2. Estudiar la patogenicitat de Phomopsis amygdali en condicions de camp en 14 

varietats  d’ametller. 

3. Comparar els resultats obtinguts en camp i laboratori. 

4. Comparar els resultats obtinguts entre les diferents varietats i establir una 

classificació segons el grau de sensibilitat a la malaltia.  

 

 



 

 

  



 

 

 

3. MATERIAL I MÈTODES 
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3 Material i Mètodes 
 

A partir de l’any 1989, amb la finalitat d’aconseguir millores en la producció i 

comercialització dels fruits secs, la UE i Espanya fomentaren la constitució 

d’organitzacions de productors (OPAs i OPFHs). El sector dels fruits secs va rebre 

importants ajustaments amb la introducció dels Plans de Millora, que contribuïren a la 

conservació de les plantacions i a la millora de l’estructura productiva i comercial. Dins 

aquest context es varen introduir noves varietats d’ametller (‘Masbovera’, ‘Guara’, 

‘Glorieta’, ‘Francolí’, etc), però la més important va ser la varietat ‘Ferragnes’. El principal 

problema d’aquesta varietat va ser que és molt sensible al fong Phomopsis amygdali. 

Per aquest motiu, el que es vol estudiar és com reaccionen distintes varietats a aquest 

fong, per tal de poder fer una elecció més encertada a l’hora de realitzar noves 

plantacions.  

 

3.1 Material vegetal  
 

Per tal d’estudiar les varietats, ens centrarem en 17 varietats, que inclouen varietats de 

recent creació, autòctones i varietats antigues de varis centres de investigació.  

 

1) Varietat Antoñeta 

Varietat espanyola procedent del creuament entre ‘Ferragnes’ i ‘Tuono’ realitzat en el 

CEBAS de Murcia l’any 1985. Es tracta d’una varietat autofèrtil de floració tardana i 

maduració primerenca amb arbre de gran vigor. La flor és blanca i de mida petita 

presentant una abundant intensitat en la floració. El seu fruit és arrodonit, de closca dura 

i sense presència de llavors dobles (Felipe, 2000). 

2) Varietat Belona 

Varietat procedent del creuament ‘Blanquerna’ x ‘Belle d’Aurons’ del CITA de l’any 1988. 

La seva època de maduració és mitjana i la de floració, tardana, amb les flors de color 

blanc, de mida mitjana-gran, i una elevada densitat de floració. És autògama, no 

requereix pol·linització creuada, però pot ser pol·linitzada per altres varietats de la seva 

època de floració. El seu fruit és de closca dura i de forma de cor, com també ho és la 

seva llavor (Anònim, 2005a).  

3) Varietat Constantí 

Arbre procedent del creuament ‘FGFD2’ x Pol·linització lliure, realitzat l’any 1993 per 

l’IRTA en Mas de Bover (Constantí, Tarragona). És un arbre vigorós de floració tardana 

autofèrtil, capaç de produir l’autogàmia en condicions d’aïllament. Per a afavorir la 

pol·linització creuada, pot combinar-se amb plantacions de ‘Vairo’, ‘Glorieta’... Presenta 

una abundant intensitat de floració amb duració precoç, i una alta o molt alta capacitat 

productiva. És tolerant a la sequera, sensible a Phomopsis amygdali i tolerant a 

Polystigma ochraceum.  Pel que fa al seu fruit, és de forma rodona de closca dura i amb 

un percentatge d’ametlles dobles pràcticament nul, podent esser aproximadament de 

1,1% (Garcia, 2016). 
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4) Varietat Ferragnes 

Varietat francesa híbrida de ‘Cristomorto’ (de floració molt tardana i de llavors dobles) x 

‘Aï’ (de floració molt tardana i ametlla simple), realitzat en l’Estació d’Investigació 

d’Arboricultura Fruitera de La Grande Ferrade (Bordeus) l’any 1960, essent una varietat 

protegida per l’INRA. És un arbre vigorós i poc ramificat, amb una bona producció i 

exigent en quant a la qualitat del sòl, molt sensible al fred. La seva floració és tardana, 

com la dels seus dos parentals. El seu fruit és simple (caràcter adquirit del parental Ai) i 

de closca semidura (Ibar, 1985).  

L’entrada en producció és ràpida en arbres joves i és poc sensible a l’alternança de 

producció. Els fruits són de mida significant, lleugerament punxeguts i de calibre regular. 

Presenta una bona resistència a la Monilia (Monilia laxa) i sensible a Fusicoccum 

(Grasselly i Crossa-Raynaud, 1984). Dins Espanya es classifica com a una de les 

varietats més productives (Felipe, 1975). 

5) Varietat Glorieta 

Arbre procedent del creuament ‘Primorskiy’ x ‘Cristomorto’, realitzat en el centre d’IRTA 

de Mas Bover a Tarragona. És un arbre bastant vigorós amb una intensitat de ramificació 

mitja. La seva flor és de color blanc i de mida mitjana, amb floració tardana i abundant. 

Presenta una alta productivitat i la seva maduració és mitjana-tardana. El fruit és el·líptic 

i gran, amb closca dura i un baix nombre de llavors dobles (2%) (Felipe, 2000). 

6) Varietat Jordi 

Varietat mallorquina de fulla lanceolada i dents fines serrades. Les seves flors es 

localitzen en grups al llarg de les branques florals. Aquestes són petites amb pètals oval-

allargats amb un lleuger tint rosat. El pistil és llarg i amb l’estigma a igual o major altura 

que les anteres exteriors. El seu fruit és semidur i puntejat, amb forma oval allargada i 

aplanada (Pons i Simonet, 1970).  

És un arbre de bon port, de forma arrodonida i amb tendència a elevar-se. Emet molts 

de brots i és de ràpid creixement en la seva primera edat. L’època de floració va des de 

el 25 de gener fins al 22 de febrer, i la de quallat, des del 20 de febrer fins al 15 de març 

(Saura, Cañellas i Soler, 1988).  

7) Varietat Lauranne 

Varietat obtinguda per Ch. Grasselly (INRA, Avignon. França) del creuament ‘Ferragnes’ 

x ‘Tuono’ en 1978. Es tracta d’un arbre amb flors blanques de mida mitjana, amb floració 

tardana d’intensitat mitjana-alta i una època de maduració semi-primerenca. El seu fruit 

presenta forma de cor i closca semi-dura, amb un percentatge de bessones del 5 al 

20%, segon anys i situacions (Felipe, 2000). 

8) Varietat Mardia 

Varietat resultat del creuament ‘Felisia’ x ’Bertina’ del CITA d’Aragó. Es tracta d’una 

varietat amb floració extremadament tardana, la més tardana coneguda, amb flors de 

color blanc, de mida petita-mitjana i d’elevada densitat de floració. És una varietat 

autógama, sense necessitar pol·linització creuada. El fruit és de closca dura i amb forma 

de cor (Anònim, 2005b). 
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9) Varietat Marinada 

Arbre procedent del creuament ‘Lauranne’ x ‘Glorieta’, durant l’any 1994 en Mas de 

Bover (Constantí, Tarragona). La seva floració és molt tardana essent autofèrtil, per tal 

d’afavorir la pol·linització creuada es poden combinar amb ‘Tarraco’, que té una data de 

floració similar. La intensitat de floració és molt abundant, i és extremadament precoç 

en quant en l’entrada en producció. És tolerant a Phomopsis amygdali. El seu fruit té 

forma de cor i és de closca dura, sense presentar llavors dobles, només un 0,3% 

(García, 2016).  

10) Varietat Marta 

Varietat espanyola procedent del creuament entre ‘Ferragnes’ i ‘Tuono’ realitzat en el 

CEBAS de Murcia l’any 1985. És una varietat autofèrtil de molt gran vigor. Les seves 

flors són blanques i de gran mida amb floració tardana i d’elevada intensitat. El fruit és 

de closca dura i sense presència de llavors bessones (Felipe, 2000). 

11) Varietat Masbovera 

Nombre de selecció A-200. Es va originar amb el creuament ‘Primorskiy’ x ‘Cristomorto’, 

realitzat en 1975 en el Centre de l’IRTA de Mas Bové a Tarragona. Es tracta d’un arbre 

molt vigorós amb flors blanques de mida mitjana. La seva floració és abundant i tardana, 

necessitant pol·linització creuada amb pol·linitzadors com ‘Glorieta’ o ‘Ferragnes’, 

d’entre d’altres. L’època de maduració és mitjana-tardana. Els seus fruits són de forma 

amigdaloide i de gran mida, amb un percentatge de dobles d’entre 0 i 1%, pràcticament 

nul (Felipe, 2000).  

12) Varietat Penta 

Obtinguda del creuament d’una selecció del CEBAS-CSIC, el ‘S5133’ amb ‘Lauranne’ a  

Murcia. Es tracta d’una varietat de flor blanca amb floració extra-tardana. Presenta un 

alt nivell de autofertilitat. La seva època de maduració és primerenca i l’entrada en 

producció és precoç. Té una bona resistència a malalties. El fruit és de closca dura i de 

forma amigdaloide, sense presència de llavors dobles (Anònim, 2007). 

13) Varietat Pons 

Podem trobar com a sinonímia: Ponsina, Ervisench, Inquero, D’en Pons i Costa. És una 

varietat pròpia de Mallorca, de fulla plana, el·líptica i de color verd clar, amb dents 

regulars i pronunciades. Les flors són planes i blanques amb els pètals arrodonits amb 

una ungla lleugerament rosada, separats en la seva inserció, deixant veure gran part del 

calze del color verd clar, donant així una floració d’aspecte verdós típic de la varietat. 

Presenten el pistil llarg, que sobresurt per damunt de les anteres exteriors. El seu fruit 

és dur i puntejat, de bona mida, cònic, estret en la seva part superior i de punta aguda 

lleugerament cap al costat (Pons i Simonet, 1970).   

És un arbre de copa espessa i arrodonida amb abundant nombre de branques i bon 

desenvolupament general i vigor. Té tendència a elevar verticalment les branques, 

essent necessari les podes freqüents. L’època de floració és des del 26 de gener fins 

dia 30 de gener (Ibar, 1985); i la del quallat de fruit, del 3 al 14 de març (Saura, Cañellas 

i Soler, 1988).   
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14) Varietat Soleta 

Varietat resultat del creuament ‘Blanquerna’ x ‘Belle d’Aurons’ del CITA d’Aragó. 

Presenta una època de floració tardana, amb flors de color blanc i mida mitjana-gran, 

amb una elevada densitat de floració. És autògama, encara que pot pol·linitzar-se amb 

varietats de floració temporalment similar. L’època de maduració per a aquesta varietat 

és mitjana-tardana. El seu fruit és dur i de forma el·líptica, a l’igual que la llavor (Anònim, 

2005a).  

15) Varietat Tarraco 

Arbre procendent del creuament ‘FLTU18’ x ‘Anxaneta’ l’any 1991 en Mas de Bover 

(Constantí, Tarragona). L’època de floració és molt tardana amb floració molt abundant 

i capacitat productiva molt alta, essent molt precoç en l’entrada en producció. No és 

autofèrtil, per tant, necessita pol·linització creuada, podent utilitzar ‘Marinada’ que té una 

data de floració similar. És una varietat tolerant a Phomopsis amygdali i sensible a 

Polystigma ochraceum. El seu fruit és gran i de forma el·líptica, amb un percentatge de 

llavors dobles de 0,1% (García, 2016).    

16) Varietat Vairo 

També anomenada ‘Vayro’, és un arbre procedent del creuament ‘4-665’ x  ‘Lauranne’ 

realitzat l’any 1991 en Mas de Bover (Constantí, Tarragona). Molt vigorós de floració 

tardana amb intensitat abundant. Pel que fa a la pol·linització, és autofèrtil amb un bon 

nivell d’autogàmia sense necessitar pol·linització creuada, però podent esser possible 

amb varietats com ‘Constantí’, ‘Glorieta’, ‘Guara’... Entra en producció de manera precoç 

tinent una capacitat productiva molt alta, així com també la seva època de maduració és 

precoç. Es tracta d’una varietat tolerant a  Phomosis amygdali i molt tolerant a 

Polystigma ochraceum. El seu fruit és de closca dura sense llavors dobles, només 

presents amb un 0,1% (García, 2016). 

17) Varietat Vivot  

Varietat mallorquina que també rep el nom de ‘Pons bord’. Es tracta d’una varietat de 

fulla plana, lanceolada, serrada amb dents regulars i petites. El fruit és semidur i amb 

puntejat abundant, de forma cònica, allargat, de bona mida i d’única llavor. És una 

varietat de rendiment mitjà (Pons i Simonet, 1970).  

És un arbre molt vigorós, de bon desenvolupament i de copa arrodonida i simètrica. 

Necessita zones temperades i és sensible a plagues i malalties. La seva època de 

floració varia durant el mes de febrer (del 4 al 23) i la del quallat durant el mes de març 

(del 8 al 22) (Saura, Cañellas i Soler, 1988). 
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3.2 Assaig en condicions de laboratori  
 

El primer pas de l’experiment per a comparar la resposta d’aquestes varietats es 

realitzarà dins laboratori. Es va obtenir l’inòcul, desprès s’inoculà damunt el material 

vegetal i es deixà en càmera humida per tal de que el fong continués el seu creixement.  

 

3.2.1 Preparació de l’inòcul 
 

Per tal de preparar l’inòcul de Phomopsis amygdali per a inocular els brots de les 17 

varietats, es recollí el fong en condicions naturals, és a dir, es van seleccionar diversos 

brots d’ametller afectats per aquests fong i es deixaren a càmera humida en condicions 

de laboratori 22±2°C per tal de que proliferés. Un cop fet, es va procedir a realitzar una 

concentració de 106 espores per mm, seguint el model d’inoculació de Dai et. al (2012) 

que simula les condicions del medi natural.  

Per a fer-ho, es van introduir els conidis i les zones de material vegetal afectat per aquest 

fong dins aigua destil·lada i, amb ajuda de la càmera de Neubauer, es va contar la  

concentració d’1mm per a assegurar-se que era l’adequada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Conidis de P. amygdali en la Càmera de Neubauer utilitzats per la inoculació. 

Figura 7. Picnidis de P.amygdali provinguts de càmera humida vist amb la lupa. 



Assaig de susceptibilitat a Phomopsis amygdali de diverses varietats                                                  
d’ametller a Mallorca           MATERIAL I MÈTODES 
 

 

32 
 

3.2.2 Inoculació  
 

Per a realitzar l’experiment, es seleccionaren 20 brots, dels que es van eliminar les 

fulles, de cada una de les 17 varietats amb 7 gemmes cada un, per tant, de longituds 

diferents. De tots aquests brots, 10 van ser per a realitzar el tractament amb espores i, 

els deu restants, per el tractament control. 

Abans de començar amb la inoculació, el material va ser desinfectat durant 30 segons 

dins aigua, posteriorment dins una dissolució d’hipoclorit de sodi al 10% durant 2 minuts. 

Per acabar les mostres passaren durant 1 segon per aigua per tal de llevar l’excés 

d’aquest hipoclorit sòdic, deixant-les assecar i evitant la contaminació tocant-les el 

menys possible.   

Amb la dissolució preparada es va procedir a inocular-los. Per a fer-ho, es va necessitar 

que la solució estigués en continu moviment durant un minut, per tal que les espores no 

precipitessin i estiguessin sempre en contacte amb el material vegetal. Paral·lelament 

es va fer el mateix procediment, però solament amb aigua destil·lada per a les mostres 

de control. Passat aquest temps, es col·locaren totes les mostres dins càmera humida 

durant 10 dies a condicions de laboratori 22±2°C, fent un seguiment de la seva infecció.  

 

3.2.3 Avaluació de resultats  
 

La inoculació es va realitzar dia 13 de maig, transcorreguts els 10 dies, es va procedir a 

la lectura dels resultats. Durant aquests dies es va dur un seguiment de com 

evolucionaven els brots, per què la lectura es realitzés en el moment oportú. Cal 

destacar que es va utilitzar la varietat ‘Ferragnes’ com a control de l’experiment ja que 

es sap que és una varietat molt sensible a aquesta malaltia (Cabrita et al., 2004), per 

tant, el que esperàvem era que fos la més afectada. 

El primer pas va ser mesurar la longitud total del brot, també el nombre de gemmes 

afectades, i la mesura d’aquesta afecció (longitud total de les necrosis ocasionades pel 

total de xancres en cada brot), per a poder aproximar el percentatge d’afecció dels brots. 

A més, també es van observar alguns extrems afectats sense l’afecció de gemmes, ja 

que aquests són punts d’infecció artificials provocat pels talls dels brots.  

Seguint els postulats de Koch, es varen aïllar novament el fongs d’algunes de les 

mostres del material vegetal per assegurar-nos que, efectivament, es tractava del fong 

P. amygdali, així com també es va comprovar que en les mostres control no s’aïllava 

cap fong.  
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Figura 8. Detall dels cirros de conidis crescuts en càmera humida en el tractament de P. amygdali a la 
varietat ‘Lauranne’. 

 

3.3 Assaig en condicions de camp 
 

La segona part de l’experiment va ser dur l’experimentació del laboratori a condicions 

reals a Mallorca. En aquest cas es va realitzar a una plantació, realitzada l’any 2014 i 

2015, emprant 14 de les varietats que es van utilitzar en la primera fase de l’experiment, 

sense les varietats Jordi, Pons ni Vivot. Aquesta plantació és la Col·lecció de varietats 

d’ametller de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la Finca Xorrigo.  

 

 

 

La plantació està dividida en blocs (com es pot veure a la Taula 3)  per tal de que l’estudi 

d’aquestes varietats no es vegi influenciat per la posició d’aquestes sobre la parcel·la, 

ni el que tenen al voltant, així com també presenta la varietat ‘Soleta’ i ‘Belona’ al voltant 

per evitar l’efecte vora. Primer, l’any 2014, es van plantar els tres primers blocs amb deu 

de les varietats i, posteriorment, a l’any 2015, es va decidir introduir les 4 restants 

(‘Lauranne’, ‘Pentam’, ‘Masbovera’ i ‘Glorieta’), realitzant una distribució a l’atzar.  

 

Figura 9. Plànol de la situació de la finca i de la plantació dels ametllers. 
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Taula 3. Col·locació de les varietats d’ametller al camp experimental de Xorrigo i distribució de les 

inoculades. 

Belona Belona 
 
 Belona  Soleta  Soleta   Soleta  Soleta 

Belona SOLETA   BELONA   ANTOÑETA   MARINADA   LAURANNE   PENTA 

Belona SOLETA   BELONA   ANTOÑETA   MARINADA   LAURANNE   PENTA 

Belona SOLETA   BELONA   ANTOÑETA   MARINADA   LAURANNE   PENTA 

Belona SOLETA   BELONA   ANTOÑETA   MARINADA   LAURANNE   PENTA 

Belona MARTA   VAIRO   TARRACO   MARDIA   PENTA   LAURANNE 

Belona MARTA   VAIRO   TARRACO   MARDIA   PENTA   LAURANNE 

Belona MARTA   VAIRO   TARRACO   MARDIA   PENTA   LAURANNE 

Belona MARTA   VAIRO   TARRACO   MARDIA   PENTA   LAURANNE 

Belona VAIRO   MARTA   MARDIA   TARRACO   GLORIETA   MASBOVERA 

Belona VAIRO   MARTA   MARDIA   TARRACO   GLORIETA   MASBOVERA 

Belona VAIRO   MARTA   MARDIA   TARRACO   GLORIETA   MASBOVERA 

Belona VAIRO   MARTA   MARDIA   TARRACO   GLORIETA   MASBOVERA 

                      

Belona BELONA   SOLETA   MARINADA   ANTOÑETA   CONSTANTÍ   GLORIETA 

Belona BELONA   SOLETA   MARINADA   ANTOÑETA   CONSTANTÍ   GLORIETA 

Belona BELONA   SOLETA   MARINADA   ANTOÑETA   CONSTANTÍ   GLORIETA 

Belona BELONA   SOLETA   MARINADA   ANTOÑETA   CONSTANTÍ   GLORIETA 

                       

Belona ANTOÑETA   FERRAGNES   CONSTANTÍ   BELONA   FERRAGNES   MASBOVERA 

Belona ANTOÑETA   FERRAGNES   CONSTANTÍ   BELONA   FERRAGNES   MASBOVERA 

Belona ANTOÑETA   FERRAGNES   CONSTANTÍ   BELONA   FERRAGNES   MASBOVERA 

Belona ANTOÑETA   FERRAGNES   CONSTANTÍ   BELONA   FERRAGNES   MASBOVERA 

                       

Belona TARRACO   CONSTANTÍ   FERRAGNES   VAIRO   GLORIETA   LAURANNE 

Belona TARRACO   CONSTANTÍ   FERRAGNES   VAIRO   GLORIETA   LAURANNE 

Belona TARRACO   CONSTANTÍ   FERRAGNES   VAIRO   GLORIETA   LAURANNE 

Belona TARRACO   CONSTANTÍ   FERRAGNES   VAIRO   GLORIETA   LAURANNE 

                       

Belona MARDIA   MARINADA   SOLETA   MARTA   MASBOVERA   PENTA 

Belona MARDIA   MARINADA   SOLETA   MARTA   MASBOVERA   PENTA 

Belona MARDIA   MARINADA   SOLETA   MARTA   MASBOVERA   PENTA 

Belona MARDIA   MARINADA   SOLETA   MARTA   MASBOVERA   PENTA 

Belona Belona  Belona  Belona  Belona  Belona  Belona 

 

  Tractament Control 

  Tractament P. amygdali 
  Faltes 
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3.3.1 Preparació de l’inòcul 
 

Com a inòcul en aquest assaig es va utilitzar un aïllat de Phomopsis amygdali obtingut i 

identificat pel laboratori Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i 

Territori a partir de mostres d’ametller. Aquest aïllat es va repicar a diverses plaques 

amb medi PDA 15 dies abans de la data d’inoculació, i aquestes plaques, amb un 

creixement del aïllat fúngic de 2 setmanes, varen ser les que serviren per inocular els 

arbres en camp. A més, també es van preparar plaques només amb agar amb el medi 

de cultiu PDA per tal de realitzar les inoculacions dels tractaments control.  

 

3.3.2 Inoculació  
 

La inoculació dels arbres es va realitzar dia 29 de setembre. Per dur-la a terme, es van 

realitzar ferides a una de les branques de l’any de l’ametller amb ajuda d’un traucador 

de 5 mm i immediatament es va col·locar l’inòcul en contacte directe amb els teixits 

interns, agar i miceli (o només agar per als tractaments control) del mateix diàmetre que 

la ferida realitzada, seguint el procediment que es va dur a terme amb Phomopsis 

helianthi (Verschoor et al., 2014). Finalment es va segellar amb Parafilm® per tal de 

subjectar i evitar la deshidratació i la possible infecció per altres malalties (Figura 10). 
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Figura 10. Procés d'inoculació a camp. A) Realització de la ferida amb un traucador B) Ferida 
realitzada C) Inòculs D.1) Inoculació amb P. amygdali D.2) Inoculació control E) ferida amb inòcul 

segellada 

D.1 

D.2 

E 

A C B 
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3.3.3 Avaluació de resultats  
 

Transcorregudes unes 5 setmanes, dia 4 de novembre es va realitzar la recollida del 

material tallant aquelles branques que havien estat inoculades. Posteriorment al 

laboratori es va procedir a mesurar la longitud de les necrosis internes baix els xancres. 

A tal efecte, es va llevar l’escorça amb ajuda d’un bisturí, tal com es pot veure a les 

figures 11 i 12, i es va mesurar la longitud de la lesió, per sobre i per a baix del punt 

central d’inoculació.  

 

 

Figura 11. Detall del desenvolupament d'un xancre de control de la varietat ‘Mardía’. 
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Com es pot veure a la següent figura, el xancre no només afecta al que veiem 

exteriorment, sinó que de manera interna també es va desenvolupant i ocupant teixit sà.  

 

 

Figura 12. Detall del desenvolupament d'un xancre amb el tractament amb P. amygdali de la varietat 
’Masbovera’. 

 

Un cop mesurats tots els xancres, es varen escollir alguns brots de distintes varietats, 

tant sanes com inoculades amb P. amygdali, aïllant el fong en tots els casos de 

tractament i no aïllant-lo ens els controls, comprovant, d’aquesta manera, que es 

complien els postulats de Koch.  

 



 

 

 

 

4. RESULTATS I 

DISCUSSIÓ 
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4 Resultats i discussió: 
 

4.1 Resultats i discussió en condicions de laboratori 
 

Amb les dades obtingudes a partir de l’avaluació dels resultats de l’experiment, el primer 

que es va fer va ser comprovar que les mostres control eren significativament diferents 

de les inoculades amb Phomopsis amygdali, tant de les dades del percentatge d’afecció 

del brot per xancres, com el del nombre de gemmes afectades. 

En el cas del nombre de gemmes afectades, només es van utilitzar els paràmetres de 

mitjana i de error estàndard, ja que es tracta de variables discretes. Aquestes dades les 

podem veure a la taula següent (Taula 4). 

  

Taula 4. Comparació Control i Tractament del nombre de gemmes afectades de les 17 varietats i el seu 
error estàndard. 

VARIETAT 
 

TRACTAMENT CONTROL 

Nº gemmes 
afectades 

Error 
estàndard 

Nº gemmes 
 afectades 

Error 
estàndard 

PENTA 6,50 ± 0,50 0,70 ± 0,52 

LAURANNE 5,80 ± 0,44 0,00 - 

MASBOVERA 5,50 ± 0,40 0,00 - 

BELONA 5,20 ± 0,66 0,2 ± 0,20 

FERRAGNES 4,90 ± 0,62 0,00 - 

ANTOÑETA 4,40 ± 0,64 0,00 - 

MARDÍA 3,70 ± 0,68 0,30 ± 0,21 

VAIRO 3,70 ± 0,82 0,00 - 

CONSTANTÍ 3,30 ± 0,76 0,00 - 

MARTA 2,60 ± 0,45 0,00 - 

SOLETA 2,00 ± 0,52 0,00 - 

MARINADA 2,00 ± 0,77 0,00 - 

VIVOT 1,50 ± 0,48 0,00 - 

GLORIETA 1,40 ± 0,22 0,00 - 

TARRACO 1,30 ± 0,39 0,00 - 

JORDI 0,90 ± 0,31 0,00 - 

PONS 0,00 - 0,00 - 

 

 

Si ens centrem primer amb la mitjana del nombre de gemmes afectades de cada 

varietat, veiem que el control és totalment diferent a les inoculades amb P. amygdali, 

essent el control menor a una gemma en totes les varietats. No en tots els casos 

presenten un major percentatge d’afecció aquelles que tenen un major nombre de 

gemmes afectades, com era el que s’esperava, sinó que algunes tenen un major nombre 

de xancres amb una menor evolució d’aquests. Les varietats més resistents ‘Pons’, 

‘Jordi’, ‘Tarraco’, ‘Glorieta’ i ‘Vivot’, presenten tant un menor percentatge de gemmes 
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afectades com un menor percentatge d’afecció total del brot. De la mateixa manera 

ocorre amb la varietat ‘Penta’, que és aquella que presenta una major afecció i és la que 

té un major nombre de gemmes afectades. No es comporten de la mateixa manera la 

resta de varietats, ja que l’ordre que segueixen segons el nombre de gemmes afectades 

no és el mateix que el del percentatge d’afecció.  

En el cas del percentatge d’afecció del brot, per a poder realitzar una comparació entre 

les dades obtingudes de les distintes varietats, es va realitzar una anàlisi de variància 

amb el programa IBM SPSS Statistics (Armonk, Nova York, EE. UU.). Es varen 

comprovar les dades varietat per varietat comparant control enfront a inoculades i 

utilitzant la prova de Kolmogorov-Smirnov per a demostrar la seva normalitat i poder 

realitzar les proves ANOVA. Com no totes varen demostrar tenir una distribució normal, 

algunes varen tenir que ser transformades per tal de que poguessin complir amb els 

requeriments per a realitzar l’ANOVA i en altres varen tenir que realitzar-se proves no 

paramètriques. D’aquesta manera, les dades de la varietat ‘Vivot’ van ser transformades 

a sinus i amb ‘Glorieta’, ‘Pons’ i ‘Tarraco’ es van analitzar amb proves no paramètriques 

de U de Mann-Whitney, ja que no va ser possible la transformació a distribució normal. 

Totes elles van donar diferències significatives amb un error menor al 5% (p<0,05), 

indicant que les dades de control són totalment diferents de les inoculades. A la Taula 

següent es poden observar les dades del percentatge d’afecció obtingudes.  

Taula 5. Comparació Control i Tractament del percentatge d'afecció dels brots de les 17 varietats i el seu 
error estàndard. Les lletres distintes indiquen l’existència de diferencies significatives (P<0,05) entre els 
percentatges. 

VARIETAT 
 

TRACTAMENT CONTROL 

% Afectat Error estàndard % Afectat Error estàndard 

PENTA 89,35i ± 6,65 3,84 ± 2,23 

BELONA 69,84hi ± 10,30 10,51 ± 5,19 

MASBOVERA 59,00gh ± 9,66 0,00 - 

LAURANNE 43,60fg ± 5,71 0,00 - 

VAIRO 43,70efg ± 6,59 1,03 ± 0,47 

MARDÍA 41,07efg ± 7,03 5,26 ± 1,7 

FERRAGNES 40,58efg ± 5,85 0,00 - 

ANTOÑETA 35,23defg ± 5,10 2,59 ± 2,58 

MARTA 24,46cdef ± 4,46 0,00 - 

SOLETA 26,34bcde ± 6,66 0,00 - 

MARINADA 20,48bcd ± 4,35 0,00 - 

CONSTANTÍ 22,21bcd ± 5,46 1,39 ± 1,39 

VIVOT 18,20bc ± 6,01 0,45 ± 0,45 

GLORIETA 13,95bc ± 3,29 0,00 - 

TARRACO 14,06b ± 4,77 0,00 - 

JORDI 8,67b ± 2,16 0,00 - 

PONS 1,45a ± 0,45 0,00 - 

 

Collint totes les dades de totes les varietats i comprovant que es compleix una distribució 

normal segons el mètode de Kolmogorov-Smirnov, mitjançant les proves Duncan, es 
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van establir les diferències significatives entre el percentatge d’afecció de les distintes 

varietats, obtenint els valors que es representen en el següent gràfic. 

 

Figura 13. Representació gràfica dels percentatges d'afecció Control i Tractament. Les barres representen 
l'error estàndard. Les lletres distintes indiquen l’existència de diferencies significatives (P<0,05). 

 

El que podem veure és que ens és difícil classificar les varietats en diferents grups de 

susceptibilitat a P. amygdali  ja que són molt similars entre elles, moltes comparteixen 

grup. No obstant això es pot dir que, segons l’anàlisi estadístic, la varietat ‘Pons’ és la 

més tolerant al fong mostrant diferències significatives amb les demés varietats. Aquesta 

es troba seguida de les varietats ‘Jordi’ i ‘Tarraco’, encara que no presenten diferències 

significatives amb ‘Glorieta’, ‘Vivot’, ‘Constantí’, ‘Marinada’ i ‘Soleta’, ni aquestes de 

‘Marta’.  
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De les tres menys susceptibles a P. amygdali (‘Pons’, ‘Jordi’ i ‘Tarraco’), només una va 

ser estudiada per Vargas i Miarnau (2011), que classifica la varietat ‘Tarraco’ com a molt 

tolerant juntament amb ‘Masbovera’ que en el nostre assaig denota un comportament 

molt més susceptible, essent la tercera en quant a sensibilitat. Amb això podem dir que 

les varietats mallorquines, com serien ‘Jordi’ i ‘Pons’ i ‘Vivot’, presenten un major grau 

de resistència, així com les varietats foranies ‘Tarraco’ i ‘Glorieta’.  

Per altra banda aquest assaig en condicions de laboratori demostra que la varietat més 

sensible és ‘Penta’, que tampoc es va incloure a l’estudi de Vargas i Miarnau (2011), 

sense mostrar diferències significatives amb ‘Belona’ ni aquesta amb ‘Masbovera’.  

Encara que no presenten diferències significatives suficients entre elles, podem fer una 

classificació aproximada segons els percentatge d’afecció. Com a molt tolerants podem 

trobar aquelles amb una afecció menor al 20% com són ‘Pons’, ‘Jordi’, ‘Tarraco’, 

‘Glorieta’ i ‘Vivot’. Dins les tolerants, amb un percentatge d’afecció d’entre el 20 i el 40%, 

trobem ‘Constantí’, ‘Marinada’, ‘Soleta’, ‘Marta’ i ‘Antoñeta’. Les varietats susceptibles al 

fong, amb un rang d’entre 40-60% són ‘Ferragnes’, ‘Mardía’, ‘Vairo’, ‘Lauranne’ i 

‘Masbovera’. I finalment les varietats molt susceptibles amb més d’un 60% d’afecció, 

són ‘Belona’ i ‘Penta’.  

Respecte l’estudi d’aquestes varietats per Vargas i Miarnau (2011), podem trobar 

algunes similituds com per exemple la classificació de ‘Tarraco’ com a molt tolerant o 

‘Marinada’ com a tolerant. Però, de la mateixa manera, també trobem dades que són 

totalment distintes, com ‘Masbovera’, com ja hem comentat anteriorment, o com ‘Vairo’ 

i ‘Glorieta’ que es classifiquen com a tolerant i de tolerància mitja respectivament, com 

es mostra a la Taula 6. Cal destacar també que ‘Ferragnes’ demostra un comportament 

susceptible però menys del que esperàvem.  

 

Taula 6. Classificació de les varietats d'ametller en funció del grau de susceptibilitat a P. amygdali (Font: 
Vargas i Miarnau, 2011). 

 

 

També va ser estudiada la susceptibilitat de tres varietats d’ametller per Orell (2014) on 

va obtenir que ‘Ferragnes’ era més susceptible que ‘Glorieta’ i aquesta, més que 

‘Masbovera’. En l’actual assaig els resultats no coincideixen ja que mostren a 

‘Masbovera’ i ‘Ferragnes’ sense diferències significatives entre elles, seguides de 

‘Glorieta’, essent la menys susceptible.  
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És important destacar que s’han realitzat pocs estudis per a determinar el grau de 

tolerància o de susceptibilitat de les varietats a aquest fong, i que han estats basats en 

l’observació de varietats en camp sotmeses a una contaminació natural i de manera 

incontrolada, per la qual cosa seria necessari realitzar més proves d’aquest tipus, amb 

una major quantitat de varietats (Miarnau i Vargas, 2014) així com també amb 

repeticions al llarg dels anys.  

A la Figura 14 es pot veure com ‘Masbovera’ va presentar una major incidència del fong 

de l’esperada i major a altres varietats (Annex 7.1), ja que presenta brots totalment 

afectats.  

 

 

Figura 14. Resultat del tractament amb P. amygdali a la varietat 'Masbovera'. 
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4.2 Resultats i discussió en condicions de camp 
 

De la mateixa manera que es varen comparar les mostres de control amb les de 

tractament amb ANOVA, per a l’experiment de laboratori, també es va fer amb els 

resultats obtinguts a camp. Amb la prova de Kolmogorov-Smirnov totes les varietats van 

presentar una distribució normal i amb ANOVA ens vàrem assegurar que totes les 

mostres amb la inoculació del fong distaven de les de control. També es van fer proves 

Duncan per a diferenciar les varietats entre elles, mostrant diferències significatives que 

es representen en la taula i en la figura següents.  

 

 

Taula 7. Comparació Control i Tractament de la longitud de la lesió en centímetres dels brots de les 14 
varietats estudiades a camp i el seu error estàndard. Les lletres distintes representen diferencies 
significatives (P<0,05) entre les mitjes.  

 

VARIETAT 
 

TRACTAMENT CONTROL 

Lesió (cm) Error estàndard Lesió (cm) Error estàndard 

PENTA 10,37e ± 0,94 1,03 ± 0,03 

VAIRO 9,73de ± 0,56 0,93 ± 0,09 

MARDÍA 9,84cde ± 0,66 1,50 ± 0,23 

LAURANNE 9,66bcde ± 0,33 1,30 ± 0,26 

ANTOÑETA 9,38abcde ± 0,62 0,90 ± 0,12 

CONSTANTÍ 9,22abcde ± 0,54 1,80 ± 0,40 

BELONA 8,79abcde ± 0,66 1,00 ± 0,15 

GLORIETA 8,52abcde ± 0,55 0,90 ± 0,12 

MASBOVERA 8,50abcde ± 0,72 0,93 ± 0,09 

SOLETA 7,59abcd ± 0,64 0,80 ± 0,17 

MARTA 7,93abc ± 0,36 0,80 ± 0,12 

MARINADA 7,73ab ± 0,54 1,37 ± 0,18 

FERRAGNES 7,54a ± 0,49 1,27 ± 0,12 

TARRACO 7,44a ± 0,58 1,40 ± 0,10 
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Figura 15. Representació gràfica de la longitud de la lesió en centímetres de les mostres Control i 
Tractament. Les barres representen l'error estàndard.  Les lletres distintes indiquen l’existència de 

diferencies significatives (P<0,05) entre els percentatges. 

 

Com es pot veure, la diferència entre les varietats estudiades a camp són molt menors 

que en l’estudi al laboratori, per tant, hi ha moltes més similituds entre elles i un menor 

nombre de grups. La majoria d’elles no mostren diferències significatives respecte a les 

demés, aquestes menors diferències es poden deure a l’efecte de la parcel·la, de l’any, 

a les condicions climàtiques o al mètode d’inoculació utilitzat. Per tal de poder contrastar 

els resultats, es podria realitzar un duplicat de l’experiment, així com també veure com 

influeix l’efecte de l’any en condicions de camp. Cal destacar també que s’han estudiat 

tres varietats menys, que són ‘Pons’, ‘Jordi’ i ‘Vivot’, les varietats mallorquines.  

Realment podem diferenciar tres grups, aquelles més tolerants (‘Tarraco’, ‘Ferragnes’, 

‘Marinada’, ‘Marta’ i ‘Soleta’), aquelles de major susceptibilitat (‘Lauranne’, ‘Mardía’, 

‘Vairo’ i ‘Penta’), i entre aquests dos grups podem trobar distintes varietats que no 
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mostren diferències significatives amb cap varietat, per tant, que no es podrien 

classificar en cap dels dos grups però que es solapen en els dos, com són ‘Masbovera’, 

‘Glorieta’, ‘Belona’, ‘Constantí’ i ‘Antoñeta’.  

Si ho comparem amb l’estudi de Vargas i Miarnau (2011) el primer que podem veure a 

simple vista és que ‘Ferragnes’ no ha demostrat tenir un comportament molt susceptible, 

sinó tot el contrari, fet que no concorda amb els resultats esperats, encara menys que 

en l’experiment a laboratori. A la Figura 16 podem veure l’evolució del xancre d’aquesta 

varietat que, si ho contrastam amb la de les altres varietats (Annex 7.2), veiem que 

l’afecció no és mot elevada.  

Altres varietats amb resultats distints als esperats, poden esser ‘Marta’ que tindria que 

comportar-se com a susceptible o ‘Masbovera’ com a molt tolerant, segons l’estudi de 

Vargas i Miarnau (2011), com es pot veure a l’anterior Taula 6. Si ens fixem amb els 

resultats d’Orell (2014), tampoc concorden, ja que en l’assaig actual ‘Glorieta’ i 

‘Masbovera’ no presenten diferències significatives entre elles, en canvi en el seu estudi 

‘Glorieta’ és més susceptible que ‘Masbovera’ i ‘Ferragnes’ més que aquestes, cosa que 

no es compleix en l’experiment de camp.  

 

 

Figura 16. Evolució del xancre intern de la varietat 'Ferragnes'. 
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Si comparem els resultats obtinguts en els dos experiments, en el de laboratori i en el 

de camp, podem veure com algunes de les varietats coincideixen. Aquest cas seria el 

de la varietat ‘Penta’ que en els dos casos ha estat aquella que més sensibilitat ha 

demostrat al fong. També demostren gran similitud entre els experiments varietats com 

‘Lauranne’, ‘Antoñeta’, ‘Marta, ‘Marinada’ i ‘Tarraco’, de menor a major tolerància. Però 

podem trobar diferències en quant a resultats, que podrien deure’s al mètode 

d’inoculació emprat. El més utilitzat en experimentació és la inoculació per miceli, ja que 

és més simple a l’hora d’assegurar-nos que realment existeix contacte entre fong i ferida, 

però no és el mètode de propagació natural, sinó que ho fan per espores, utilitzades 

com a inòcul en l’experiment de laboratori. Aquest assaig en laboratori ha demostrat 

establir més diferències entre varietats, per tant, podríem dir que ha estat més útil per a 

la classificació de les varietats segons la incidència del fong en condicions naturals.  

 

  



 



 

 

 

5. CONCLUSIONS  
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5 Conclusions  
 

1. El mètode d’inoculació que més diferències entre varietats ha mostrat en aquest 

assaig ha sigut la inoculació per conidis, mètode que utilitza el fong en condicions 

naturals.  

 

2. A l’assaig de laboratori, les varietats mallorquines ‘Pons’, ‘Jordi’ i ‘Vivot’, 

juntament amb les varietats ‘Tarraco i ‘Glorieta’ han mostrat més tolerància al 

fong. Mentre que les varietats ‘Penta’ i ‘Belona’ han estat les més sensibles. 

 

3. Malgrat la insuficiència de diferències significatives entre les varietats assajades, 

a l’assaig de laboratori, es pot fer una classificació de resistència/susceptibilitat 

segons el percentatge d’incidència, obtenint-se així: 

 

- Varietats molt tolerants (<20%): ‘Pons’, ‘Jordi’, ‘Tarraco’, ‘Glorieta’, 

‘Vivot’. 

- Varietats tolerants (20-40%): ‘Constantí’, ‘Marinada’, ‘Soleta’, ‘Marta’ 

i ‘Antoñeta’.  

- Varietats susceptibles (40-60%): ’Ferragnes’, ‘Mardía’, ‘Vairo’, 

‘Lauranne’ i ‘Masbovera’. 

- Varietats molt susceptibles (>60%): ‘Belona’ i ‘Penta’.  

 

4. En les inoculacions de camp s’han trobat menys diferències significatives entre 

les varietats assajades, no obstant, coincidint amb els resultats de laboratori, la 

varietat ‘Penta’ és aquella que s’ha mostrat més susceptible també a camp.  

 

5. En camp es poden establir, de manera aproximada, tres grups de varietats, tot i 

les poques diferències significatives. Aquelles més tolerants (‘Tarraco’, 

‘Ferragnes’, ‘Marinada’, ‘Marta’ i ‘Soleta’); un grup entremig amb ‘Masbovera’, 

‘Glorieta’, ‘Belona’, ‘Constantí’ i ‘Antoñeta’; i aquelles de major susceptibilitat 

(‘Lauranne’, ‘Mardía’, ‘Vairo’ i ‘Penta’). 

 

6. Es necessari realitzar més estudis per tal d’establir els graus de tolerància o de 

susceptibilitat de les distintes varietats d’ametller a P. amygdali. 
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7 Annexes:  
 

7.1 Detall dels resultats en condicions de laboratori  
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Figura 17. Detall fotogràfic dels resultats dels tractaments control (esquerra) en comparació amb els 
inoculats amb P. amydali en condicions de laboratori (dreta). 
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7.2 Detall dels resultats en condicions de camp 
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Figura 18 . Detall fotogràfic dels resultats de l'evolució interna dels xancres dels tractaments control 
(esquerra) i dels tractaments amb P. amygdali (dreta) en condicions de camp. 
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