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illes d’ametlla 

                                                
(2021 Circle Carbon S.L. © tots els drets reservats) 

 

SALVEM ELS NOSTRES ARBRES:  

SALVEM LA NOSTRA TERRA DES DE LA REGENERACIÓ!  
 

PODEM SANAR ELS ARBRES DE LA XYLELLA MENTRE TAMBÉ REGENEREM EL SOL, POTENCIEM LA 

SEVA PRODUCTIVITAT, SEGRESTEM CO2 DE L’ATMÒSFERA I REFORCEM L’ECONOMIA I CULTURA 

LOCAL EN COMUNITAT 

 

En front a l’amenaça d’extinció que la xylella fastidiosa representa al cultiu de l’ametller i d’altres 

espècies a les nostres illes, desde Circle Carbon Labs, volem compartir la nostra experiència i èxits 

en la regeneració de sols que hem comprovat son la base d’una plena i sostinguda salut de la 

planta. És per això que volem proposar un enfoc de sanejament de la xylella fastidiosa des de la 

base de la regeneració del sol. 

Amb aquesta proposta a la societat rural, cercant el mutu interès i benefici, convidem a treballar 

de forma conjunta per reforçar els vincles de la nostra comunitat illenca amb la participació en la 

regeneració del cultiu de l’ametller i d’altres arbres. Volem impulsar la regeneració del sol agrícola 

de base per així també regenerar l’activitat econòmica, social i cultural que hi ha al seu voltant, 

amenaçada degut a l’aparició de la xylella fastidiosa. 

Com empresa pionera en la utilització de la tecnologia −carboni negativa− del biochar per produir 

un compostatge de màxima qualitat, potenciant la vida microbacteriana de l’ecosistema del sol i a 

més segrestant CO2 de l’atmosfera, a Circle Carbon Labs ja tenim experiències amb bons resultats 

replantant extensions d’ametllers. 

 

Procés de regeneració: 

La clau no està en tractar invasivament a l’arbre, atacant al bacteri, sinó en reequilibrar la salut 

ecosistèmica del sol i la seva fertilitat des de la base, potenciant, estabilitzant i equilibrant la vida 

de l’arbre des de la qualitat de vida del sol que el nodreix. La salut de l’arbre és integral, 

emmarcada i potenciada des de l’ecosistema de vida de tot el seu entorn biològic. El sistema 

immunològic de l’arbre queda reforçat des de l’arrel i de forma estable, mentre es mantingui tot 

l’equilibri sistèmic viu. 

Sabem que un sol empobrit demana matèria orgànica per a regenerar-se. La regeneració del sol 

depèn de l’activitat de la seva vida microbiològica, el seu ecosistema. Quan el sol està empobrit els 



 
Circle Carbon S.L.  Circle Carbon Labs / Can Carbó 

Carretera S’Esgleieta-Sta. Maria (Ma-2030) km 1.3 (Viveros)  07110 Bunyola  Illes Balears 

www.circlecarbon.com  info@circlecarbon.com  +34 603 815 770  

2/3 

bacteris ataquen a la planta, forçant la seva descomposició. L’ecosistema del sol necessita 

reabsorbir la matèria orgànica per nodrir i crear les condicions necessàries per a la reproducció 

dels seus microorganismes i oferir així el ric humus resultant dels seus processos vitals al sol. Un 

sol viu i equilibrat necessita d’un 5% a un 10% de matèria orgànica. La mitjana de matèria orgànica 

al sol de les nostres illes és d’un 0,8%. Això vol dir que, actualment, està en un estat de 

predesertificació. És lògic que els bacteris com la xylella fastidiosa s’activin per forçar el retorn de 

matèria orgànica que l’ecosistema del sol requereix per a la seva vida microbiològica. 

Una actuació a favor de la regeneració del sol és, a les nostres illes, absolutament urgent i 

necessària. Cap arbre o planta pot proliferar dins aquest sol empobrit.  

Des de Circle Carbon fomentem i accelerem, amb el biochar i el nostre compost híper nodrit de 

vida microbacteriana, aquest procés que en la natura tardaria 200 anys per a produir 1 cm de terra 

fèrtil (en les millors condicions de quantitat de matèria orgànica disponible). 

Actualment s’estan perdent al planeta 10.000.000 d’hectàrees de sol fèrtil anualment, l’equivalent 

a la superfície de Portugal. L’altra dada alarmant és que la ONU ha indicat que ens queden només 

60 anys de productivitat agrícola suficient si no evitem que el sol es continuï degradant amb les 

males pràctiques agrícoles i el canvi climàtic. 

És per això que proposem neutralitzar la xylella fastidiosa des de la base i la regeneració del sol. 

 

La nostra experiència: 

La nostra experiència pionera és haver plantat a Eivissa 1000 ametllers bellona amb un tractament 

amb biochar. Es varen plantar el novembre de l’any 2019, en secà, sense reg. Un any després s’ha 

constatat que només han mort 14 arbres del total de 1000 (1,4%) quan habitualment poden morir 

entre un 20% o 30%. Només s’ha donat aigua un sol cop, a l’agost del 2020. A més s’ha constatat 

que el seu creixement s’ha manifestat accelerat originant rames que sobrepassen, actualment, el 

metre, a més d’estar produint fruit saludablement. 

 

Proposem: 

Recuperar la biomassa dels arbres arrabassats per, dins un procés de gestió de residus circular i 

bones pràctiques agrícoles ecològiques, produir biochar i un compostatge saturat de vida per, a 

una segona fase, poder-lo reintroduir al sol d’origen per preparar la nova sembra.  

 

Beneficis: 

 Regeneració del sol amb l’activitat microbiològica 

 Major productivitat  

 Major qualitat dels fruits 

 Més resiliència 

 Menys necessitat de reg. Molt adequat en agricultura de secà 

 Segrest CO2 i mitigació del canvi climàtic 
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 Reforçament de l’economia i cultura de l’ametller i agrícola  

 Fomentar la sobirania i seguretat alimentaries regenerant i fomentant la fertilitat de les 

nostres terres  
 

 

Bunyola, a 16 de juny de 2021 


