VARIETATS LOCALS D’ALBERCOQUER
DE L’I NSTITUT DE

RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA

Albercoquer (Prunus armeniaca L.). Arbre d’origen asiàtic de la família de les rosàcies, de flors blanques o rosades,
el fruit del qual és l’albercoc.

Bord capona

Galta vermella

Morro de bou

Arbre de vigor fort i port divergent que floreix a
finals de febrer.
Fruit de forma oval triangular. Té la pell vellutada,
de color ataronjat clar amb baixa proporció de
color superposat. La carn és de color crema.
Es recol·lecta a la darreria de juny.

Arbre de vigor fort i port entre erecte i divergent
que floreix a mitjan març.
Fruit de forma oval triangular. Té la pell vellutada,
de color ataronjat clar amb elevada proporció de
color superposat. La carn és un poc més fosca
que la pell.
Es recol·lecta a principi de juliol.

Arbre de vigor mitjà i port entre erecte i
divergent que floreix a mitjan març.
Fruit circular, amb la pell vellutada, de color
ataronjat i amb baixa proporció de color
superposat. La carn és de color ataronjat clar.
Es recol·lecta a la primeria de juliol.

Esmentada com a varietat conreada a Binissalem i definida
com una de les més fines i saboroses.1 També assenyalat
com «el primer que els pastors empraven per fer coques a
causa de la poca suculència de la carn».5

«Àcid i poc sucós. Apte per fer coques d’albercoc».5

Anomenat galta i descrit com a «[...] gros, a una banda
vermell i a l'altra blanquinós, i molt fi; madura devers el
juny o juliol».4

Moscatell

Taronjal

Lluentó

Arbre de vigor escàs i port divergent que floreix a
finals de març.
Fruit de forma oval triangular. Té la pell de color
groguenc amb proporció de color superposat
baixa, fins i tot absent. La carn és de color blanc i
molt dolça.
Es recol·lecta a mitjan juny.

Arbre mitjanament vigorós i port entre erecte i
divergent que floreix a mitjan març.
Fruit de forma oval triangular, amb la pell de
color ataronjat clar i amb proporció de color
superposat mitjana. La carn és del mateix color
que la pell.
Es recol·lecta a finals de juny.

Descrit com a «[…] no molt gros, groguet blanquinós, molt
bo».4

Mencionat per l’Arxiduc com «dels més comuns.
Destaquen per la seva bona qualitat. Són els més
grossos»2 i assenyalada com «una de les varietats més
antigues, de bona mida, color groc clar i gust exquisit»3 i
«[…] amb el pinyol dolç; madura devers el juny».4

Arbre de vigor mitjà i port divergent que floreix a
finals de febrer.
Fruit de forma oval triangular. Té la pell vellutada,
de color ataronjat clar amb una proporció de
color superposat mitjana. La carn és de color
crema.
Varietat molt primerenca que es recol·lecta a
finals de maig.

Llegenda:

Referències:

MIDA DEL FRUIT (diàmetre):
Petit (< 4 cm)
Mitjà (4 – 4,5 cm)
Gros (4,5 cm -5 cm)

Inquer

Molt gros (> 5 cm)
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DOLÇOR:

Arbre mitjanament vigorós i port entre erecte i
divergent que floreix a mitjan març.
Fruit oval, amb la pell de color ataronjat clar i
amb baixa proporció de color superposat.
Es recol·lecta a finals de juny.

«Dels més comuns. Destaca per la seva bona qualitat».2

Mitjanament dolç (12 – 14 ºBx)
Dolç (15 – 16 ºBx)
Molt dolç (17 – 24 ºBx)
1 ºBx (grau Brix) = 1 g de sacarosa / 100 g de solució
La proporció de mides entre varietats no s’ajusta a la real.
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