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1.  Definició de fusta de qualitat 

 
S’entén per fusta de qualitat aquella que posseeix uns atributs superiors a la resta que 
permeten utilitzar-la com un producte de major valoració econòmica. L’objectiu principal 
és aconseguir fullola o, en el seu defecte, taulers per a serra dirigits a la indústria del 
moble, parquet, instruments musicals i altres molt específics. 
 
En les plantacions es busca aconseguir un producte específic a partir del tronc principal de 
l’arbre: Es tracta d’obtenir segments de tronc de 2,5 a 3 m de longitud i diàmetres 
superiors a 35 - 40 cm. Aquest segment ha de ser recte i estar en la seva majoria lliure de 
nusos; la presència d’aquests nusos ha d’estar concentrada en un cilindre central d’un 
màxim de 10 – 15 cm. La secció d’aquest segment ha de ser cilíndrica i l’espaiament entre 
anells de creixement ha de ser homogeni. La fusta de qualitat es caracteritza també per les 
seves característiques estètiques i d’aspecte: textura, gra, color...  
 

2.   Espècies considerades actualment  
 
Moltes de les espècies considerades productores de fusta de qualitat són espècies amb 
poblacions escasses degut a l’explotació repetida que se n’ha fet. Al ser un bé escàs la seva 
valoració és molt elevada, és a dir, el balanç oferta-demanda està clarament desequilibrat. 
El producte fustaner procedent d’aquestes espècies pot perfeccionar-se molt en 
plantacions forestals amb un règim de gestió adequat.  



 
Les principals espècies corresponen als gèneres: Prunus, Juglans, Fraxinus, Acer, Sorbus, 
etc.         
 

3. Gestió de les plantacions per a l’obtenció de fusta de qualitat 
 
Preparació del terreny 
És aconsellable conèixer les característiques del sòl on es vol ubicar la plantació. Una 
anàlisi del sòl pot donar una informació de partida important: classe textural, contingut de 
matèria orgànica, elements bàsics, pH, etc.  
En segon lloc, a partir del resultat de l’anàlisi del sòl i també de l’observació, cal delimitar 
zones de la parcel·la que puguin provocar problemes sobre la qualitat de la fusta: zones 
exposades als vents, amb entollament continuat, amb poca profunditat de sòl, etc. En 
aquestes zones es cal plantejar si és possible la seva millora amb accions correctores o, pel 
contrari, es refusen com a lloc per plantar. 
 
Un subsolat en profunditat i creuat és molts cops necessari per a un bon desenvolupament 
radicular que repercutirà en bons creixements i indirectament en la formació de fusta de 
qualitat. Adobar en profunditat amb matèria orgànica és també beneficiós abans de 
plantar.  
 
Elecció del MFR 
La elecció del material forestal de reproducció (MFR) és un dels passos més importants per 
a l’obtenció de fusta de qualitat. Molts esforços de maneig poden resultar inútils si es 
parteix de materials no seleccionats per a fins específics forestals i no adaptats a les 
condicions del lloc de plantació. Actualment, la falta de materials comercials en qualitat i 
quantitat és un dels colls d’ampolla en el procés d’expansió de les plantacions per a 
obtenció de fusta de qualitat. 
 
A part de l’elecció de planter amb una genètica adequada, l’aspecte visual de les plantes 
ha de ser òptim: bon equilibri part aèria-subterrània, sanitat i homogeneïtat de totes les 
plantes del lot.    
 
Disseny de la plantació 
El disseny de la plantació pot influir en les característiques arquitecturals dels arbres i per 
tant en la qualitat de la fusta obtinguda. La direcció de les fileres ha de ser paral·lela a la 
del vent dominant, fet que permetrà la protecció dels arbres funcionant com a massa 
forestal. En el cas d’utilitzar espècies acompanyants la plantació ha de fer-se tenint en 
compte l’orientació N-S, evitant que es generin defectes de rectitud en el tronc degut al 
fototropisme de l’espècie principal. 
 
Els marcs de plantació han de ser adequats al temperament de l’espècie i als recursos 
ambientals que es puguin imputar a la plantació (qualitat del sòl, aport hídric, etc.). 

 



 
Mal posicionament de l’espècie acompanyant  
provoca possiblement un defecte de rectitud 

 
Dotació hídrica 
 Les condicions hídriques afecten molt al tipus de fusta que obtenim d’una plantació. Tant 
si partim d’aigua de pluja, de nivells d’aqüífer o de reg de suport, l’aigua ha d’estar 
disponible en el moment de major desenvolupament de l’arbre tant en alçada com en 
diàmetre, just des de l’inici fins a mitjans del seu període vegetatiu anual. Aportar aigua en 
etapes tardanes del període vegetatiu pot induir a una major sensibilitat a les gelades de 
finals de tardor, especialment en zones mediterrànies. 
 
Actualment es desconeix quines són les necessitats hídriques de la majoria de les espècies 
per a produir fusta, però sí sembla ser que són menors a les que es pensava fa uns anys. El 
càlcul d’aquestes necessitats es fa molts cops partint de l’experiència agrícola que es té de 
les mateixes espècies utilitzades per a producció fruitera (p.ex. nogueres i cirerers). A igual 
dotació volumètrica en aigua, la freqüència del reg és aconsellable que sigui baixa amb 
altes quantitats que molt repetida en baixes quantitats. 
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Evolució percentual aproximada del creixement  

dintre d’un període vegetatiu 



Fertilització 
Existeix molt poca informació sobre la influència que té la fertilització en la qualitat de la 
fusta, es especial de les espècies aquí tractades. Sí s’ha observat que les aportacions de 
nitrogen sobre la plantació tenen com a conseqüència una forta reacció en el creixement. 
Molts cops aquest creixement es converteix en incontrolable i pot esdevenir un problema 
en la formació del tronc de qualitat, degut a creixements desmesurats i aparició de 
ramificació no desitjable. S’aconsella utilitzar-ho en situacions de falta clara de creixement 
o en etapes del torn on es tingui l’arquitectura principal del producte formada. També és 
aconsellable utilitzar adobs de tipus “natural” com poden ser fems. No s’ha d’oblidar el 
paper mediambiental que juguen aquestes plantacions.      
 
Ús de tutors i/o tirants 
L’ús de tutors comporta un cost important però que en determinats casos està molt 
justificat. Bàsicament evita la ruptura de guies apicals i la inclinació dels arbres. Això 
genera defectes que devaluen molt la fusta: manca de rectitud, excentricitat d’anells i 
formació de fusta de tensió.   
 
La decisió sobre la conveniència del seu ús s’ha de fer en funció del tipus d’espècie, ritme 
de creixement i comportament dels vents en la plantació. Arbres amb creixements en 
alçada al voltant de 1,5 m anuals poden necessitar tutors. Són imprescindibles en espècies 
com p.ex. el cirerer o el noguer en condicions de creixement òptimes.  
 

 
Ús de tirants per a corregir la inclinació dels arbres provocada pel vent 

 
PODA: Criteris bàsics 
La poda és l’activitat que més influència té sobre la qualitat de la fusta. Depèn molt de 
l’espècie, però hi ha una sèrie de criteris bàsics que s’han de seguir: 

- Conèixer amb detall l’espècie i la seva arquitectura natural. 
- Decidir l’època de poda en funció del creixement i el clima. És aconsellable realitzar una 

poda intensa a l’estiu i de menys intensitat a l’hivern. 
- Afavorir sempre un sol eix en l’arbre, recte i vertical.  



- Fixar l’alçada de tronc sense branques en funció de l’alçada total de l’arbre. En general 2/3 
de capçada els primers anys per a acabar en 1/2. 

- Evitar la sobreextracció de branques evitant estrès sobre l’arbre.  
- Realitzar talls nets evitant danyar teixits de regeneració. 
- Intentar mantenir capçades simètriques. 
- Evitar tallar branques de grans diàmetres (> 6-8 cm). 

 

 
Defecte sobre la fusta degut a un tall de poda mal efectuat 

 
PODA: Formació i Qualificació 
Hi ha diferents tècniques de poda segons l’espècie i la qualitat de producte que vulguem 
obtenir. Una poda molt utilitzada en l’actualitat és la poda “dinàmica”. Aquesta tècnica 
permet minimitzar l’ús de tutors, concentra els nusos en un nucli d’un màxim de 10 cm en 
el tronc i permet aconseguir segments de tronc de qualitat entre 3 i 6 metres. És 
relativament senzilla d’aplicar.  
 
No obstant, encara falta un coneixement profund de les tècniques de poda i formació 
d’algunes d’aquestes espècies.  
 

 
Exemple de poda dinàmica sobre noguer (font: Levfiere & Carmeille, 2005) 

 
 
 
 



Alliberació de competència 
L’entrada en competència dels arbres d’una mateixa plantació produeix una caiguda en el 
creixement diametral devaluant seriosament la qualitat de la fusta. L’alliberació de 
competència es fa mitjançant aclarides i el moment ideal per a realitzar-la és quan es 
detecta tangència de capçades o caiguda de creixement. És aconsellable fer un seguiment 
de l’evolució diametral sobre una mostra d’arbres. L’objectiu és afavorir el creixement dels 
millors individus eliminant els de pitjors característiques. S’ha de vigilar de no extreure 
massa arbres, deixant una densitat de plantació molt baixa, per a evitar ruptures i 
abatiments deguts al vent sobre els arbres seleccionats que queden en peu. Normalment 
es sol realitzar a mitjans del torn productiu.          
 
Control de patologies i danys ambientals 
Deixant de banda la importància que té l’aparició de patologies i altres danys ambientals 
sobre la supervivència d’una plantació, aquestes poden afectar al ritme de creixement 
d’un arbre i especialment a les característiques estètiques de la fusta. 
 
Les més importants són les plagues de perforadors de la fusta, les plagues i malalties 
foliars severes i les que produeixen coloracions i defectes no desitjats en la fusta. Hi ha 
molts mitjans de control especialment en les plagues, però en el cas de les malalties de 
tipus fúngic que taquen la fusta el tractament es complicat, ja que la seva aparició es deu 
molts cops a una integral de factors diversos (p.ex. Brenneria en nogueres).  Entre els 
danys ambientals els més importants són el provocats per les gelades, pels entollaments, 
per la fauna i els provocats pel vent.    
 

 

 
Coloració que devalua la qualitat estètica (p.ex Prunus avium)  


