
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRONDOSES NOBLES: MATERIALS VEGETALS I TÈCNIQUES DE 
MANEIG PER A LA PRODUCCIÓ DE FUSTA DE QUALITAT 

 
Neus Aletà 

Unitat de Producció Agroforestal - IRTA 
Antoni Vilanova 

Unitat de Producció Agroforestal - IRTA 
Míriam Piqué 

Àrea de Gestió Sostenible - CTFC 
Jaime Coello 

Àrea de Gestió Sostenible - CTFC 
 
 
1. Introducció  
Les frondoses anomenades “nobles” tenen un considerable interès per moltes àrees 
rurals a Catalunya. La producció de fusta de qualitat és una activitat rendible i d’elevat 
interès estratègic. El preu de la fusta d’aquestes espècies pot assolir preus superiors als 
1000 €/m3. La rendibilitat (com Taxa Interna de Rendiment) d’una plantació de noguera 
o cirerer amb una gestió adequada pot variar entre el 4,62 i el 7,22 % (COELLO et al., 
2008). A més, la demanda de fusta de qualitat a nivell europeu i mundial creix d’una 
manera marcada des de fa dècades, i s’espera que aquesta tendència es mantingui en el 
futur. 
Donat el cert nivell d’exigència d’aquestes espècies quant a l’estació, algunes de les 
tipologies d’àrees més adients actualment per dur a terme aquesta activitat a Catalunya 
són les superfícies agrícoles de productivitat moderada a baixa, així com estacions 
forestals d’elevada qualitat. En el cas dels terrenys agrícoles, les plantacions de 
frondoses suposen una activitat interessant des del punt de vista de reducció de l’esforç 
de gestió, el que pot evitar l’abandonament d’aquests terrenys; aquest abandonament 
portaria a la colonització natural i a l’homogeneïtzació del paisatge i a un increment del 
risc d’incendis. En terrenys forestals, les frondoses contribueixen a enriquir els 
paisatges i els ecosistemes, essent, fins i tot, una alternativa d’ús en terrenys forestals 
d’elevada qualitat afectats recentment per un incendi forestal. La producció de fusta de 
qualitat de frondoses és compatible amb altres produccions en el mateix espai i temps, 
com ara els sistemes agroforestals, silvopastorals, conreus energètics, plantacions de 
doble rotació, etc. 
Algunes de les espècies més utilitzades fins el moment han estat aquelles de les quals es 
té experiència a França, d’on procedeixen encara gran part dels materials comercials. 
Entre ells, destaquen els de noguera (especialment les progènies híbrides MJ-209xRa i 
NG-23xRa), els clons de cirerer i els materials de freixe de fulla gran. Donades les 
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particularitats de les nostres estacions, s’està treballant actualment a Catalunya en el 
desenvolupament de materials vegetals d’aquestes i d’altres espècies, amb l’objectiu 
d’oferir seleccions millor adaptades a les necessitats pròpies de la zona, incidint a 
incrementar la tolerància a la sequera. Algunes de les espècies alternatives són la 
servera, la perera i el lledoner. 
 
 
 
2. Materials vegetals 
Una de les grans dificultats a l’hora de fer una plantació de frondoses és la localització 
del material vegetal adequat. Estem parlant d’espècies que no han estat, en la majoria de 
casos, prou estudiades com per garantir un total encert en l’elecció del material vegetal 
de partida. Ara bé, actualment es compta amb uns primers resultats propers als 10 anys, 
per a algunes espècies com ara la noguera o el cirerer, que permeten aportar unes 
primeres directrius. Actualment, els materials forestals comercials han de complir amb 
els requisits exigits tant per les normatives europees com per les espanyoles recollides 
en el RD 289/2003 sobre Material Forestal de Reproducció (MFR).   
En el cas de les nogueres es pot trobar material de tres espècies amb interès forestal per 
a la realització de plantacions en terres agrícoles: J. regia, J. nigra i Juglans x 
intermedia. Una de les característiques més remarcables d’aquest conjunt d’espècies  és 
la seva gran plasticitat adaptativa. Ara bé, per tal d'aconseguir un bon desenvolupament 
vegetatiu s’han de tenir en compte les limitacions d’ús que es resumeixen en la taula 1. 
El material a l’abast en vivers comercials no és del mateix tipus per a cada espècie, pel 
J. regia i J. nigra existeixen progènies provinents de fonts llavoreres espanyoles; de 
Juglans x intermedia es poden aconseguir progènies híbrides però fins ara només 
d’horts llavorers francesos, on s’hi poden trobar tres progènies híbrides comercials 
Ng23xRa, Ng38xRa i Mj209xRa. També es poden aconseguir materials d’híbrids entre 
altres espècies de Juglans  com els materials coneguts sota el nom de ‘Royal’ (J. nigra x 
J. hindsii) o ‘Paradox’ (J. hindsii x J. regia). Tot i així, aquest materials no solen tenir 
un origen massa controlat, el que molt sovint els descarta com alternativa. En els últims 
anys la intensificació de les plantacions, i en especial l’objectiu d’escurçar torns, ha 
portat a varies empreses a seleccionar clons d’aquestes espècies, que tot i estar registrats 
com a MFR són sovint difícils d’aconseguir si no és per encàrrec o contracte amb 
alguna de les empreses obtenidores. Tots ells són clons micropropagats. La taula 2 
mostra un recull de tots els materials que es poden trobar a l’hora de plantar nogueres 
per a producció de fusta d’origen espanyol. Els materials estan classificats segons 
espècies i categoria del material de base registrat. D’aquestes espècies ja hi ha a l’abast 
material seleccionats per l’IRTA, dos clons de J. regia  i un d’híbrid (Fotografia 2), i 
s’està treballant en la preparació d’horts llavorers clonals i de progenitors de família tant 
de noguer blanc com d’híbrids de Juglans. 
Una altra frondosa molt apreciada per la seva fusta és el cirerer, en aquest cas ens 
referim a una sola espècie: Prunus avium. A diferencia de les espècies anteriors el 
cirerer té limitacions regionals marcades, sí bé l’espècie presenta un ventall molt ampli 
de materials ben diferenciats, l’èxit de les plantacions va lligat a l’adaptació del material 
escollit a l’entorn. Un altre aspecte molt important és la necessitat de plantar cirerer amb 
vocació forestal; s’ha de tenir cura amb algunes de les fonts llavoreres existents, en cas 
que pertanyin a zones properes a àrees de producció fruitera. Entre els materials 
forestals existeixen un grup de vuit clons francesos seleccionats per bones 
característiques quant a la producció de fusta, vigor i rectitud de tronc. Entre ells es 
citen com millors ‘Ameline’, ‘Gardeline’ i ‘Monteil’. Aquests clons es caracteritzen per 
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la seva baixa susceptibilitat a la ‘Cilindrosporiosi’ (Blumeriella jaapii) i a la 
‘Bacteriosi’ (Pseudomona syringae pv. morsprunorum), en particular els dos primers 
materials. També cal citar com a material forà la barreja de clons coneguda com 
‘Wildstar’ seleccionada al Regne Unit. A nivell espanyol hi ha varis treballs de selecció 
de material en marxa en diferents CCAA, especialment Galícia, Navarra i Castella i 
Lleó; en aquesta última ja estan en fase de  multiplicació per la distribució clons 
seleccionats que sortiran al mercat en els pròxims dos anys, i que reuneixen bones 
característiques de conformació forestal; són el Salamanca-4, el Burgos-4  i el León-4. 
Aquests materials s’han seleccionat en zones fredes i en altitud, és el que els distingeix 
del material francès. Com en el cas de la noguera, també algunes empreses espanyoles 
han seleccionat els seus propis clons de cirerer i els han registrat; la fotografia 2 mostra 
una plantació realitzada amb aquest material. Pel que fa a Catalunya també està en 
marxa un programa de selecció de cirerer forestal en el que treballen conjuntament la 
UdL i l’IRTA. La taula 2 mostra els materials de P. avium disponibles a nivell 
d’Espanya. 
Hi ha altres espècies que mostren un clar interès degut a la seva fusta; entre elles 
destaquen les pereres (Pyrus sp.), els freixes (F. angustifolia i F. excelsior), els 
lledoners (Celtis australis) o algunes serveres (S. domestica i S. torminalis). Totes elles 
presenten un potencial interès pel seu conreu en terres agrícoles però malauradament no 
es disposa de materials, o aquests estan insuficientment estudiats, per plantejar la seva 
explotació de manera intensiva. Actualment a Catalunya la UdL i l’IRTA estan 
treballant en la selecció d’algunes d’aquestes espècies. 
 
Taula 1. Dades d’interès agronòmic de les diferents espècies de Juglans.   
 

 J. regia J. nigra Híbrids Observacions 
Brotada Precoç a tardana Mitjana a 

tardana 
Mitjana a 
tardana 

 

Caiguda de 
fulles* 

Mitjana a 
tardana 

Precoç Precoç a mitjana * Cura si són previsibles gelades de tardor 

Resistència a:     
Fred d’hivern Variable Molt alta Alta* * Més quan el parental femení és J. nigra 

Calcari  Alta Baixa Alta* * Més  la progènie Mj209xRa 

Sequera* Alta Baixa Mitjana *En plantacions intensives no n’han de patir 

Entollament*  Baixa Mitjana Mitjana * En plantacions intensives buscar terrenys filtrants  

Susceptibilitat a:     

Bacteriosi* Mitjana Resistent Mitjana *Xanthomonas arboricola pv. juglandis 

Antracnosi* Baixa Mitjana a Alta Mitjana * Més si un parental és J. hindsii. Gnomonia 
leptostyla. 

Armillaria* Alta Mitjana Mitjana * Armillaria mellea 

Phythophtora* Mitjana Mitjana Variable * Evitar asfixia radical. Phythophtora sp 

Brenneria* Mitjana Resistent Baixa a mitjana * Brenneria nigrifluens i rubrifaciens 
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Taula 2. Materials forestals existents al catàleg nacional de materials de base (CNMB) 
de Juglans i Prunus avium 
Espècies Categories 

del MFR 
Tipus Origen Observacions 

Noguera      
J. regia Identificat Font 

llavorera 
Varis a Castella i Lleó Només per zones fredes. Consultar RIU 

a la que pertanyen. 
J. nigra   Guadalajara  
J. regia  Dues seleccions IRTA Bon comportament però la informació 

és de la fase juvenil 
J. nigra 19 seleccions d’empresa 

privada 
Les dades dels materials són encara de 
la fase juvenil 

Híbrids 

Qualificat Clons 

Cinc seleccions d’empresa 
privada i una de l’IRTA. 

Les dades dels materials són encara de 
la fase juvenil 

Cirerer     
 Identificat Font 

llavorera 
Varis Castella i Lleó; 
Extremadura 

Consultar RIU a la que pertanyen. 

 Hort 
llavorer 

Localitzats a Galicia Poca informació sobre les progènies 

 
Qualificat 

Clons Quatre seleccions empresa 
privada 

Bon comportament però la informació 
és de la fase juvenil 

Els colors de la taula corresponen als de les etiquetes identificatives de les categories del MFR. 
 
 
 
3. Maneig de les plantacions. 
 
El maneig de les plantacions de frondoses té dos objectius: garantir el bon estat 
vegetatiu dels arbres en tot moment (bona elecció del material vegetal i adequat 
manteniment); i la producció de fusta de màxima qualitat en un termini raonable 
(adequada gestió i silvicultura). 
 
3.1. Fases de la plantació. 
La taula 3 mostra les fases inicials d’una plantació de frondoses nobles. 
 
Taula 3. Fases de la plantació de frondoses nobles. 

Fase Sub-fase Variables a considerar 

Estudi del clima Precipitació anual i estiuenca; 
temperatures, període de gelades 1. Conèixer bé 

l’estació 
Anàlisi del sòl pH, textura, conductivitat, calcari 

actiu 
Espècie i procedència; progènie, clon, barreja de clons, etc 2. Triar el material 

vegetal Tipus de planta* Edat, mida, arrel nua/pa de terra 
Neteja prèvia del terreny 
Subsolatge (40 – 50 cm) 3. Preparació del 

terreny 
Aclotament 

Segons les característiques i ús previ 
del terreny i la disponibilitat de 
maquinària 

4. Plantació Marc de plantació 
* El tipus de planta a emprar està molt lligat a l’espècie però també al maneig que se li donarà a la 
plantació, molt especialment en relació a l’aportació hídrica. 
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3.2. Manteniment.  
 
El manteniment se centra en els primers anys de la plantació, i es basa principalment en 
combatre tres factors: la sequera estiuenca, la vegetació competidora i els mamífers. 
La taula 4 mostra les principals tècniques de manteniment d’una plantació de frondoses 
nobles en relació als factors que la poden fer perillar. 
 
Taula 4. Principals tècniques de manteniment d’una plantació de frondoses nobles. 
 

Tècnica de 
manteniment 

Factor a evitar Descripció Avantatges Inconvenients 

Reg de suport Sequera estiuenca 
Aplicació d’aigua 
en cas de sequera 

intensa 

Barat, si es té la 
maquinària No previsible 

Encoixinat o mulch 
Vegetació 

competidora i 
sequera estiuenca 

Coberta del sòl al 
voltant de l’arbre; 

deixa passar l’aigua 
però no la llum 

Barat, efectiu, molts 
models disponibles 

Preu dels sistemes 
biodegradables 

Estassada mecànica  Vegetació 
competidora 

Destruir la 
vegetació 

competidora amb 
medis mecànics 

Segur per la planta, 
innocu pel sòl Car i recurrent 

Estassada química Vegetació 
competidora 

Destruir la 
vegetació 

competidora amb 
herbicides 

Barat Recurrent, mala 
acceptació 

Tancament 
perimètric Mamífers Tanca que envolta 

la plantació Seguretat garantida Preu 

Pastor elèctric Mamífers Fil elèctric que 
envolta la plantació Bastant segur, barat S’ha de revisar 

periòdicament 

Protector individual Mamífers Protectors que 
envolten cada arbre 

Molts models, barat 
a finques petites 

Car en plantacions 
grosses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Gestió i silvicultura. 
La gestió i la silvicultura d’una plantació de frondoses nobles busquen maximitzar la 
rendibilitat de la mateixa, buscant la qualitat de les peces de fusta produïdes i la 
reducció del torn de tallada. 
El producte objectiu d’una plantació de frondoses nobles són troncs d’uns 40-50 cm de 
diàmetre normal i un canó lliure de branques de, com a mínim, 2,5 m de longitud; el 
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canó ha de ser recte, dret, sense curvatures ni torsions; la fusta ha de ser sana i 
homogènia, amb pocs nusos, i concentrats als 10-12 cm centrals del tronc. 
La màxima qualitat de la fusta s’aconsegueix mitjançant l’aplicació d’esporgues i 
aclarides, mentre que el torn de tallada es redueix principalment amb l’aplicació de regs. 
 
 
3.3.1. Esporga 
L’esporga és la intervenció clau quant a la qualitat de la fusta. El nombre i la freqüència 
de les esporgues, així com el moment de fer la primera i la última esporga depenen 
bàsicament de la productivitat de l’estació i de l’espècie utilitzada. 
Donat que l’esporga és un tractament d’arbre individual, no és possible proposar una 
metodologia vàlida per totes les circumstàncies. Hi ha a la bibliografia diferents 
mètodes i tècniques d’esporga; a continuació s’explicarà una tècnica intermèdia entre 
les anomenades “esporga equilibrada” i “esporga dinàmica”. L’esporga s’organitza en 
dos fases simultànies, com mostra la taula 5. 
 
 
 
Taula 5: Fases de l’esporga. 

 
Fase Com es fa Conseqüència 

Esporga de 
formació 

S’eliminen les branques elevades 
que puguin ombrejar la guia 
terminal. També s’eliminen les 
branques molt verticals 

En afavorir la dominància i el 
desenvolupament de la guia 
terminal, el canó es forma recte i 
dret 

Esporga de 
qualitat 

S’eliminen totes les branques el 
diàmetre de les quals superi els 
2,5 – 3 cm 

S’impedeix que les branques es 
facin massa gruixudes, i el nus 
resultant serà petit. A més, s’eleva 
progressivament l’alçada del canó 
lliure de branques  

 
Les eines que s’utilitzen depenen de l’alçada de la branca a eliminar. És important que 
el tall sigui net, perpendicular a la branca i deixi un petit galet o “rodete” de 
cicatrització. 
 
3.3.2. Aclarides 
Les aclarides consisteixen en reduir la densitat de la plantació per tal d’evitar la 
competència entre els arbres. L’aplicació de les aclarides en el moment adequat permet 
mantenir una bona taxa de creixement diametral, i generar els primers ingressos. 
El nombre i freqüència de les aclarides depèn de diferents factors, principalment els 
relacionats amb el creixement i la densitat de la plantació. En general, s’ha de fer una 
aclarida quan les capçades dels arbres puguin començar a fer-se ombra entre elles. 
 
 
 
3.3.3. Reg  
L’aplicació de regs periòdics pot incrementar considerablement la productivitat d’una 
plantació. El reg és més efectiu durant la primera meitat del període vegetatiu, moment 
en que el creixement primari (en alçada) és molt fort. Les necessitats hídriques 
augmenten amb les dimensions de l’arbre; un bon reg en un arbre adult (de més de 10 

 6



anys) pot suposar aportacions superiors a 250 l/arbre i reg. L’entollament afecta molt 
negativament el creixement de les frondoses; tot i que hi ha espècies menys tolerants 
que altres, és recomanable aplicar en cada reg la quantitat d’aigua que aquell sòl és 
capaç d’engolir; la capacitat d’infiltració del sòl indicarà la freqüència de l’aportació 
d’aigua més adequada. L’aplicació d’aigua s’ha d’anar allunyant progressivament del 
peu de l’arbre; aquest aspecte és especialment important si el reg és de tipus localitzat. 
S’ha de considerar que les arrels es desenvoluparan en la zona humida, de manera que, 
com més gran és l’arbre, més volum d’arrels té, i per tant, millor ancoratge i capacitat 
d’absorció. 

 
4. Producció esperada 
La producció d’una plantació de frondoses nobles varia considerablement en funció de 
l’espècie, l’estació i la gestió aplicada. El torn de tallada, considerant un diàmetre 
objectiu d’uns 50 cm, pot variar entre els 30 i els 70 anys. Les taules 6 i 7 mostren tres 
escenaris productius de plantacions tipus de noguera i cirerer (Font: COELLO et al., 
2008, basat en CISNEROS et al., 2007), per estacions excel·lents (o amb gestió 
intensiva), bones i mitjanes. 
 
Taula 6. Producció esperada d’una plantació de noguera en estacions excel·lents, bones 
i mitjanes 
  Estació excel·lent Estació bona Estació mitjana 

Edat 
Diàmetr
e mitjà 

cm 

Densitat 
peus/ha 

Volum 
fusta de 
qualitat 
m3/peu 

Diàmetr
e mitjà 

cm 

Densitat
peus/ha

Volum 
fusta de 
qualitat 
m3/peu 

Diàmetr
e mitjà 

cm 

Densitat 
peus/ha 

Volum 
fusta de 
qualitat 
m3/peu 

5 8 400 -- 4 400 -- 1,7 400 -- 
10 16,4 322 -- 9,6 400 -- 4,9 400 -- 
20 31,1 142 0,410 21,1 233 0,126 13 400 -- 
30 42,9 94 0,781 31,7 138 0,284 21,2 232 0,079 
40 52,1 73 1,151 40,8 100 0,471 28,7 157 0,146 
50 59,3 62 1,491 48,4 80 0,662 35 122 0,216 
60 64,9 55 1,786 54,6 69 0,843 40,3 102 0,287 
70 69,1 51 2,025 59,7 61 1,008 44,6 89 0,352 
80 72,4 48 2,223 63,7 57 1,147 48 81 0,407 

 
Taula 7. Producció esperada d’una plantació de cirerer en estacions bones i mitjanes 
  Estació bona Estació mitjana 

Edat Diàmetre 
mitjà cm 

Densitat 
màxima 
peus/ha 

Volum fusta 
de qualitat 

m3/peu 

Diàmetre 
mitjà cm 

Densitat 
màxima 
peus/ha 

Volum fusta 
de qualitat 

m3/peu 
5 6,3 750 -- 3,6 750 -- 
10 14,5 592 -- 9,5 750 -- 
20 27,6 202 0,215 19,9 349 -- 
30 37,4 122 0,395 28,2 195 0,141 
40 45,1 89 0,575 35,1 135 0,218 
50 51,5 71 0,750 40,9 105 0,296 
60 57 60 0,919 45,9 86 0,372 
70 61,7 53 1,076 50,3 74 0,447 
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La figura 1 presenta les dades dels creixements normals en plantacions i assaigs 
controlats per l’IRTA, situats en diferents zones de Catalunya i una a València. Es pot 
observar que els creixements obtinguts fins ara es mantenen dins del núvol de punts dels 
creixements aconseguits a França amb una clara tendència a estar a la banda superior. 
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Mj209xRa
Ng23xRa
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Figura 1. Evolució del diàmetre normal de diversos Juglans. Es comparen dades de 
plantacions franceses i plantacions i assaigs controlats per l’IRTA a Taradell, Reus, 
Massanes, Oliana, Lleida i Castelló de Rugat (València). Els materials de J. regia són 
progènies pre-seleccionades per l’IRTA abans de l’any 2000. Fonts: BECQUEY, 2005 i 
dades pròpies de l’IRTA. 
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5. Alguns exemples de plantacions 
 
5.1. Plantació amb gestió semiextensiva 
 
Taula 8. Fitxa de plantació amb gestió semiextensiva 

Nom de la finca El Solà 
Terme municipal Castellar de la Ribera 
Comarca Solsonès 
Superfície 
plantada 

1,01 ha (antics 
bancals) 

Altitud 760 m 
Temp. mitjana 11,4ºC 
Precipitació anual 713 mm 
Tipus de sòl Franc, profund, fresc 

pH 8,25; m.o. 2,54% 
Marc de plantació 6 x 6 m  
Densitat 278 arbres/ha 

Material vegetal (any) Noguera hibrida Ng23xRa (2001-02); 1+1, 80 cm, arrel nua 
Cirerer (Prunus avium) 01 France Neutrophile (2002-03); 
1+1, 80 cm, arrel nua 

Manteniment Instal·lació de mulch plàstic; 1-2 estassades anuals 
1 esporga anual, al juliol 
Regs d’emergència en cas d’estiu sec; en 2006 s’instal·la reg 
localitzat 

Creixement mitjà absolut anual Creixement acumulat Espècie 
Diàmetre Alçada Diàmetre normal Alçada total 

Noguera 7,2 mm/any 54,3 cm/any 4,3 cm 406 cm 
Cirerer 6,9 mm/any 62,2 cm/any 3,4 cm 391 cm 

 
5.2. Plantació amb gestió intensiva 
 
Taula 9. Fitxa de plantació amb gestió intensiva   

Nom de la finca --- 
Terme lia municipal O na 
Coma Alt rca Urgell 
Superfície plantada 0,7 ha 
Altitud 509 m 
Temp  12,8. mitjana ºC 
Precip 650itació anual  mm 
Tipus n  pH 7,5; 

m.o
 de sòl Fra c argilós,

 1,5% 
Marc de plantació 5 x 5 m 

 
Densitat 400  arbres/ha

Material vegetal (any) Nogue
80 cm, arrel nua 

ra híbrida, progènie Ng23xRa (plantació any 2000); 1+1,  

Manteniment Anual  esporga hivern i rebrots al juliol. Reg 
localitz

/ Estassada química,
at. 

Creixement mitj Creixement acumulat à absolut anual Espècie 
Diàme metre n l tre Alçada Dià ormal Alçada tota

Noguera 13,3 mm/any 90,6 cm/any 10, 7 cm 725 cm 
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