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FUSTA DE QUALITAT = fusta amb uns atributs 
superiors que permeten utilitzar-la per a fins 
específics d‟alta valoració econòmica. 

Què s'entén per fusta de qualitat?



Objectiu productiu 

La major part del valor d‟un arbre es troba en el seu
tronc principal

FORMA 

+

COMPOSICIÓ

+

DIMENSIONS



FORMA DEL TRONC

RECTITUD

PaulowniaNoguer híbrid

…Un sol eix o tronc principal (“fuste/canó”)

… La falta de rectitud del tronc és el major defecte en les plantacions
actuals = factor de gran devaluació de la fusta.



COMPOSICIÓ

Anells de creixement

homogenis i centrats

Nusos situats en la 

zona central-interna 

del tronc

Coloració homogènia Sense podridures



Concentrar els nusos en el cilindre central

PereraPistatxer

Noguera



Evitar podridures i coloracions no homogènies

Noguer

Servera
Cirerer

Noguer



DIMENSIONS

2,5 - 3 m

2,5 - 3 m

> 40 cm

Branques

Arrels

Fullola o fusta de serra

<10-15 cm

Zones

especials

del tronc

Trituració

Peces úniques



Diàmetres

1     2    3     4     5    6 7  8 9 

anys

Noguer híbrid 9 anys

Estar atent a variacions

diametrals. És

aconsellable controlar 

l‟evolució diametral 

d‟un mostreig d‟arbres.

DIÀMETRE FINAL

TORN DE TALLADA 

=
INCREMENT

DIAMETRAL 

ANUAL



Alçades de fust

4 m

Noguer híbrid 10 anys

2 m     ?

3 m

Cirerer 6 anys

4 m     ?

6 m

Paulownia ExF 4 anys



2. Preparació del terreny

1. Elecció del material vegetal

3. Disseny de la plantació

4. Aport hídric (pluja i/o reg?)

5. Fertilització 

6. Formació del producte:Tutors i Poda

8. Aclarides / Tallada final

7. Control de patologies i correcció de defectes

PASSOS PER A OBTENIR FUSTA DE QUALITAT

- GESTIÓ SILVÍCOLA DE LES PLANTACIONS -

PLANIFICACIÓ

MANTENIMENT

EXPLOTACIÓ



PLANIFICACIÓ

Orientació del sol 
Plantar N-S si utilitzem 
especies acompanyants 

Direcció dels vents 
files paral·leles als vents 
predominants de primavera-
estiu

Exemple: 800 arbres/ha no milloren la rectitud 
dels primers 4 metres de tronc

Noguer híbrid 9 anys

Noguer 5 anys

Marcs de plantació amplis o estrets??? Ús
d‟acompanyants ??



MANTENIMENT  “GESTIÓ SILVÍCOLA”
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Concentrat en els moments 
de màxim creixement

Evitar regs al final de 
l‟estiu en zones amb 
perill de gelades

“regar amb grans volums
i poques vegades

que baixos volums i 
moltes vegades” 

(depenent de la classe
textural del sol)

Aport hídric 

(pluja i/o reg)

Noguer nigra 6 anys

Dosificació adequada del reg 
 Gran desconeixement en la 
majoria d‟espècies per a usos 
fustaners. 



MANTENIMENT  “GESTIÓ SILVÍCOLA”

Adobat de fons abans de 
plantar (interpretar 
l‟anàlisi de sòl)  Decisió
de si es planta o no????

S‟ha de recórrer a aportacions nitrogenades en 
el cas que disminueixin els creixements
 PERÒ compte!!!!!  Durant el periode de 
formació poden generar-se problemes deguts a 
excessos de nitrogen. 

Fertilització

Existeix molt poca experiència amb
arbres per a fusta de qualitat. No 
s‟ha analitzat amb detall la seva
influència sobre les propietats de la 
fusta resultant.

Prendre com a referència cultius
agrícoles? Molta cura!!! 

Noguer híbrid 8 anys



MANTENIMENT  “GESTIÓ SILVÍCOLA”

Ús d‟aspres i 

tutors

La decisió sobre el tipus de tutor és en funció de:
- Tipus d‟espècie, temperament
- Ritme de creixement
- Severitat dels vents

Noguers híbrids 4 anys - Rourell

(Tarragona)Cirerers 4 anys - Saragossa

Perera 2 anys – Caldes de 

Montbui (Barcelona)

Noguers híbrids 7 anys - Oliana (Lleida) Noguers 3 anys - Prades (Tarragona)

Aconsellable
utilitzar tutors de 
canya de 2-3 m els
primers anys

Ús de tutors metàl·lics o 
de fusta en alts
creixements (al voltant de 
2m / any d‟alçada) i podes 
intenses

Ús de tirants
per solucionar 
problemes
d‟inclinació
dels arbres



MANTENIMENT  “GESTIÓ SILVÍCOLA”

Poda
Conèixer amb
detall l‟espècie i la 
seva arquitectura.

Decidir l‟època de 
poda en funció del 
creixement i del 
clima. Intensitats
baixes a l‟hivern i 
més fortes a l‟estiu.

Afavorir sempre el 
desenvolupament
d‟un sol eix en 
l‟arbre. 
„Dominància‟

Mantenir l‟eix
dintre de la 
mateixa línia
vertical. 
„Rectitud‟

Ferides supurant –noguer

híbrid 8 anys

Freixes de 3 anys a Taradell (Barcelona)

Noguer 6 anys - Reus (Tarragona)



MANTENIMENT  “GESTIÓ SILVÍCOLA”

Fixar l‟alçada de tronc

net de branques en 

funció de l‟alçada total, 

objectius i qualitat

d‟estació. 

Noguer híbrid de 7 anys a Taradell (Bcn)

Evitar la 

sobreextracció

de branques que 

generin estrés. 

Ús del 

pinçament de 

branques. 

Poda

Regla general: 

60%capçada / 40%canó

no superar 50% de canó

Noguer híbrid de 6 anys

Saragossa

Realitzar talls nets

evitant danyar teixits

de regeneració (galet). 

Evitar podes de branques de 

grans diàmetres. Velocitat de 

cicatrització: 1cm/1cm

Perera 3 anys

Noguera 10 anys



MANTENIMENT  “GESTIÓ SILVÍCOLA”

PATOLOGIES

Són diverses per a cada 
espècie. Les més
importants són les 
plagues de  perforadors, 
les malalties foliars
severes, i les que 
produeixen coloracions
no desitjades en la fusta.   

- Noguer: Zeuzera pyrina, 
Brennaria nigrifluens, 
pugons, àcars, Gnomia
leptostyla...

- Cirerer: Gomosis, vena 
verda, cilindrosporosi o 
antracnosi, cribat, 
chancre, pugons...

- Freixe: xancres, 
Abraxas pantaria...

Noguer

afectat per 

zeuzera Phytophtora sp

A. Pantaria en 

freixe
Podridura descendent, 

noguerBrenneria, noguer



MANTENIMENT  “GESTIÓ SILVÍCOLA”

DANYS

ABIÒTICS

GELADES

Entollament

Danys produïts per la 
faUna

Els vents



EXPLOTACIÓ 

ACLARIDES
Depèn de la densitat inicial i 
del tipus de producte
fustaner que volem obtenir

Primera fase:

Afavorir el creixement

eliminant els arbres de 

pitjors característiques. 

Baix valor econòmic del 

producte

Tangència de capçades
+

Caiguda de creixement
diametral

=

NECESSITAT D‟ACLARIDA

Segona fase: 

Afavorir el creixement 

eliminant arbres que ja 

són de qualitat. Mitjà-alt

valor econòmic del 

producte



EXPLOTACIÓ 

TALLADA

- Elecció del lloc de caiguda,
extracció de branques i 
possibilitat d'abatiment
assistit

- Conservar intacte el coll de 
l‟arrel, la creu de l'arbre i 
branques de grans
dimensions



IMPORTÀNCIA DE LA GESTIÓ INDIVIDUALITZADA

ARBRE A ARBRE, 

especialment en els primers anys de creixement.

No busquem m3/ha, si no m3 de qualitat en cada arbre!

Conclusions



Plantació de noguer híbrid de 12 anys a França Plantació de noguer americà de 7 anys a Lleida



Plantació de  Paulownia (clon Cotevisa-2) de 4 anys a Navarrés (València)



Plantació de noguer híbrid clonal de 3 anys al Rourell (Tarragona)



Gràcies per la seva atenció

Publicacions relacionades al:

www.recercat.cat


