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LLARGUETA EXTRA 

Es classificaran com a Llargueta Extra totes les partides de la 
varietat llargueta i que compleixin els següents requisits: 
- Que no portin més del 3% d’altres varietats 
- Que no portin ametlles amargues barrejades 
- Que siguin partides superiors a 200 kg closca 
- Que no portin més d’un 15% de cascalls de la mateixa varietat 
- Que no portin més d'un 2% d'ametlla afectada per MONILIA 

LLARGUETA  

Es classificaran com a Llargueta totes les partides d'aquesta 
varietat i que compleixin els següents requisits: 
- Que no portin més del 6% d'altres varietats 
- Que no portin més d'un 15% de cascalls de la mateixa varietat 

MARCONA  

Es classificaran com a marcones totes les partides d'aquesta 
varietat i que compleixin els requisits 
- Que no portin més del 8% d'altres varietats 
- Que no faci més d'un 20% de cascalls de la mateixa varietat 

FERRAGNES  

Es classificaran com a Ferragnes totes les partides d’aquesta 
varietat i que compleixin els següents requisits: 
- Que no portin més del 3% d’altres varietats a excepció dels 
pol·linitzadors ferraduel i ferrastar 
- Que no portin ametlles amargues barrejades 
- Que no portin més d’un 20% de cascalls de la mateixa varietat 
- Que siguin partides superiors a 200 kg closca. 
- Que no portin més d’un 2% d’ametlla afectada per MONILIA 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNAS Y AMARGAS  
 

Es classificaran com a Comunes i / o Amargues totes les partides 
que compleixin els requisits següents: 
- Que no portin més d’un 20% de cascalls. 
 
 

CASCALLS  
 

Es classificaran com a Cascalls totes les partides d’ametlla que 
portin més d’un 20% d’ametlles amb pell (cascalls o pelones) 

NOUS CLOSCA  
 

- Només s’acceptaran nous de les varietats Franquette, Chanler o 
Serr. 
- Les nous han d’estar netes, sense restes de pell i calibrades 
(calibre> 28mm) 
- Han de tenir un rendiment superior al 40% en gra sobre el total 
- Han de tenir com a màxim el 5% de mermes sobre el total del 
gra 
- No s’acceptaran partides inferiors a 500Kg. 
- No s’acceptaran partides amb una humitat superior al 7,5% 

 
 

                                                MOLT IMPORTANT!! 
 

Per partides d’ametlla inferiors a 200 kg no es calcula el 
rendiment i s’aplicara el rendiment mitjà. 
La humitat màxima per acceptar l’ametlla serà del 7,5%. 
(Excepte partides a assecar) 
Excepte en els centres, els rendiments i proves 
s’efectuaran a Guissona, coordinant el dipositari la 
quantitat, varietat i transport. 
 
Els períodes de compra i recepció seran: 
 
Per ametlles, de l'1 de setembre al 30 de juny. 
Per nous, l'1 de setembre al 31 de març. 
 



NO COMPRA AMETLLES o NOUS DE COLLITES ANTERIORS 
A L'ACTUAL. 

 


