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Clons de cirerer per a l’obtenció de fusta:  

Exemple d’una plantació juvenil en terrenys agraris. 
Antoni Vilanova Subirats i Neus Aletà Soler 

IRTA - Producció Agroforestal 
Torre Marimon, 08140 (BCN) 

 

El cirerer (Prunus avium L.) és una espècie ben coneguda per la seva producció 
fruitera i pel valor de la seva fusta. Per al primer objectiu, l’obtenció de cirera, la 
selecció genètica de varietats ha estat des de l’antiguitat ben activa i aquesta 
producció s’ha localitzat sempre dins d’un context agrícola, sobre terres agràries. En 
canvi, per a l’obtenció de fusta s’ha recorregut tradicionalment als ambients forestals 
amb l’extracció d’arbres no sotmesos ni a selecció ni a una silvicultura específiques, 
derivant actualment en una escassetat de peus amb bones característiques 
fustaneres.  

En l’escenari actual, l’obtenció de fusta de qualitat ha de passar necessàriament per 
una adequada gestió silvícola dels peus aïllats o de les petites masses naturals de 
l’espècie. No obstant, això no és suficient i no soluciona el problema d’escala de 
mercat consistent en una demanda de lots en quantitat, qualitat, homogeneïtat i amb 
una logística d’explotació i extracció fàcil i econòmica. Cal recordar que gran part de la 
fusta de cirerer d’alt valor consumida a nivell nacional prové d’importació, sobretot de 
les plantacions nord-americanes. 

Davant d’això, una solució podria passar per l’establiment de diferents models 
productius en forma de plantacions i per l’ús de material forestal seleccionat 
exclusivament per a fusta. En aquest article s’exposa un model d’itinerari tècnic de 
plantació monoespecífica en terres agràries, i es presenten els resultats del 
comportament productiu juvenil d’alguns dels primers clons de cirerer seleccionats a 
nivell nacional.  

 

Fotografia 1. Vista general de la plantació al 3r verd després de la 
poda d’estiu.    
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Material genètic i localització de l’assaig 

Els clons de P. avium provenen de diferents àrees forestals espanyoles, a excepció de 
tres d’origen francès utilitzats com a referències. El clons d’origen nacional són 
seleccions obtingudes per diferents centres de recerca forestal (Taula 1). Tots ells són 
seleccions de tipus fenotípic sobre arbres plus realitzades en ambients forestals. Els 
clons d’origen francès, obtencions de l’INRA, es van seleccionar de la mateixa manera 
i van ser sotmesos a assaigs genètics en diferents ecologies. Actualment són presents 
en moltes de les plantacions franceses.  

Taula 1. Obtentors, origen regional i estat comercial actual de cada un dels clons. 

Nomenclatura 
experimental 

Centre de 
recerca obtentor 

Origen 
(Província/ Regió) Disponibilitat MFR Registre en el 

CNMB* 
Sa-4 

Junta de 
Castilla y León 

Salamanca  A la venda 
(Vivero For. 

Central, Valladolid) 

CyL-01 

Bu-12 Burgos CyL-04 

Le-2 León No. En 
experimentació 

Altres clons a la 
venda: CyL-02 i 

CyL-03 Sa-2 Salamanca 

Gal-1 
Centro de 

Investigaciones 
Forestales  
-Lourizán- 

Ourense 

En fase d’experimentació i registre. 
Properament al CNMB* 

 

Gal-2 
Gal-3 Lugo Gal-4 
Gal-5 Pontevedra 
Nav-1 

Gobierno de 
Navarra Navarra 

Nav-2 
Nav-3 
Nav-4 
Nav-5 

Ameline 
INRA Diferents regions 

de França 
A la venta  

(Vivers francesos) Catàleg francès Gardeline 
Monteil 

*CNMB: Catàleg Nacional de Materials de Base (www.marm.es)  
 

La plantació es troba localitzada al centre IRTA-Torre Marimon, Caldes de Montbui, a 
una altura de 176 m i ocupa un terreny sense pendents d’uns 3000 m2 (Fotografia 1). 
Les característiques edàfiques i les condicions meteorològiques, registrades en els 3 
anys d’estudi, es mostren en la taula 2. 

Taula 2. Descripció de l’ecologia de la plantació   

Dades meteorològiques  Característiques edàfiques 
Precipitació mitjana anual 
(mm) 698,9 (662,2)(1)  pH(2) 8,0 – 8,4 

Precipitació mitjana durant 
el període sec (mm) (Juny 
+Juliol+Agost)  

116,3 (127,4)(1) 
 Calcari actiu (%)(2) <3 

Temperatura mitjana 
anual (ºC) 

15,2 (14,4)(1)  Matèria orgànica oxidable (%)(2) 2,39 – 0,47 

Temperatura màxima 
mitjana (ºC) 

22,1 (20,9)(1)  Argila d<0.002mm (%) 30,8 – 33,5 

Temperatura mínima 
mitjana (ºC) 

9,2 (8,6)(1)  Textura(2) 
(Classificació USDA) Franco argilosa 

Data de gelades a l’inici 
de primavera (més 
negativa) 

11 març (26 març)(1) 
 

Conductivitat eléctrica 25ºC 
(dS/m) 0,26 – 0,25 Data de gelades a finals 

de tardor  
(més negativa) 

20 des. (10 nov.)(1) 
 

(1) Valors dels 3 anys en plantació i en parèntesi 
dels últims 18 anys. Estació de Caldes de Montbui 
(distància 0,7 km) 

 (2) Dades pertanyents a un parcel·la propera. Separat 
per guions, valors variables de 0 a 30 cm i de 30 a 60 cm 
de profunditat.    
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Disseny de la plantació i itinerari tècnic   

Encara que tota la planta emprada procedeix de propagació in vitro, la mida de les 
plàntules fou variable en el moment de la plantació, degut a diferències en les fases 
d’inici de la micropropagació (Fotografia 2). La plantació segueix un disseny 
experimental amb blocs complets a l’atzar amb 17 materials clonals i 2 arbres per 
unitat experimental, resultant un total de 136 arbres estudiats. Es tracta d’una plantació 
monoespecífica amb una densitat de 400 peus/ha (marc de plantació de 5x5m).     

 

  
Fotografia 2. Variabilitat dels plançons en el moment de 
la recepció. A l’esquerra Bu-12 i Sa-2 (alçària mitjana de 

7cm) i a la dreta Nav-3 (alçària mitjana de 103 cm).    

La plantació s’estableix al març del 2009, després de la preparació del terreny, i a 
partir d’aquí s’inicien les tasques de manteniment i de formació dels arbres. Aquest 
calendari d’activitats es mostra en la Figura 1. En l’assaig es controla el creixement, la 
conformació del producte potencial i la tolerància a patògens. S’han registrat dades de 
diàmetre normal, alçària total, alçària del canó net de branques i rectitud del primer 
tram de canó de 2,5m de longitud. A més a més, s’han realitzat valoracions 
descriptives sobre la tipologia dels verticils i els danys integrals per patologies sobre 
les fulles.  

Aquesta plantació està integrada dins d’una xarxa nacional d’assaigs establida durant 
l’any 2009 en la que es pretén aprofundir sobre el comportament de l’espècie i 
específicament descriure cada clon per al seu registre com a material de base de 
categoria qualificada/controlada (RD289/2003 sobre Comercialització del Material 
Forestal de Reproducció).       
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Figura 1. Itinerari tècnic aplicat fins als 3 anys d’edat   

 

Avaluació productiva i qualitativa 

El creixement mitjà en alçària és elevat en tots els clons, amb valors d’increment anual 
entre 1,1 i 1,4 metres. Al final del tercer any en plantació la mitjana de la plantació és 
de 4,2 metres i alguns clons destaquen per assolir valors mitjans al voltant de 5 m 
(Figura 2). Gran part d’aquests últims es veuen afavorits per la superioritat manifesta 
en el moment de plantació, tal i com s’ha comentat anteriorment (Fotografia 2), degut a 
que partien d’alguns mesos més d’edat posteriors a la micropropagació. Aquesta 
jerarquia en alçària que es manté des de l’inici és probable que es difumini en els 
propers anys ja que s’ha anat reduint progressivament amb  l’edat. En termes de 
creixement diametral no es conserva la mateixa jerarquia que en alçària (Figura 3), a 
excepció dels arbres més baixos, el que confirma fortes diferències entre clons pel que 
fa a l’esveltesa. Finalment cal ressaltar que el 3r any de creixement ha estat 
lleugerament inferior al 2n, 14.4 mm enfront de 16,5 mm, degut a l’aparició d’un fort 
atac de pugó (Myzus cerasi (Fabricius)) que va afectar als mesos de major creixement, 
tot i haver previst un aplicació de reg superior al 2n any. 

El valors assolits en aquestes condicions són assimilables a algunes experiències 
observades en clons de cirerer en condicions de creixement intensives, tant amb 
aportacions per fertirrigació com en estacions d’alta qualitat a França. Un altre aspecte 
rellevant és la alta homogeneïtat observada amb valors mitjans de coeficient de 
variació de 11,8%, resultats que en l’ús de materials de llavor no són assolibles. Una 
bona homogeneïtat afavoreix la gestió per igual de cada uns dels arbres dins de la 
plantació en aspectes com la poda i les dosis de reg i, per altra banda, facilita la 
concentració de lots en el moment de l’explotació final com en les clares que es puguin 
planificar.  
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Figura 2. Alçària mitjana i desviació assolida per cada clon i alçària de 

canó net de branques als 3 anys d’edat en plantació.   
 
 

 
Figura 3. Evolució del diàmetre normal de cada 

clon fins als 3 anys d’edat en plantació.  
 

A l’edat de 3 anys s’ha format l’estructura d’un dels productes de més valoració al final 
del torn, el canó basal del arbre (figura 2). Tots els materials tenen un canó net de 
branques que supera els 2 metres d’alçària, i són remarcables dos fets: en primer lloc 
la concentració de defectes en el nucli central del tronc (inferior als 6 cm de diàmetre) i 
en segon lloc, l’òptima rectitud assolida en aquest tram inferior (figura 4). Això 
configura un producte potencial d’alt valor, tant en les successives aclarides com a 
final de torn.   

Un altre tret important que s’ha observat és la diferència entre clons en la tipologia de 
ramificació. És conegut que el cirerer és una espècie que tendeix a formar pisos on es 
concentren les branques, fenomen anomenat ramificació verticil·lada. Els clons 
analitzats en aquesta plantació difereixen lleugerament entre ells, i en alguns s’han 
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registrat valors no adequats en aquest aspecte. Aquest fet empitjora la cilindricitat en 
la forma del canó, és un punt de ruptura potencial de l’arbre i dificulta la poda.    

Figura 4. Valors mitjans de rectitud i 
desviació dels primers 2,5m de canó al final 
del 3 any d’edat en plantació (1: molt corbat, 
4: lleugerament corbat, 7: completament 
recte). 

 

Figura 5. Classificació de la tipologia de 
verticil al final del 3 any d’edat en plantació 
(1: verticil marcat, 2: verticil dispers, 3: 
absència de verticil). 

Finalment, i aprofitant les diverses patologies foliars observades durant l’últim any de 
creixement, any 2011, s’ha classificat cada uns dels clons en funció del nivell d’afecció 
foliar experimentada. En la figura 6 es mostra una classificació integrant els danys 
sobre la fulla i poden destacar-se les grans diferències existents entre clons. Són ben 
conegudes les diferents malalties que afecten al cirerer, especialment a nivell foliar, i el 
resultats obtinguts van en la línia de nombrosos estudis que confirmen una alta 
variabilitat genètica en aquest aspecte. En canvi, no s’han observat diferències 
significatives en resistència als danys per pugó.   

 
Figura 6. Valors integrals de sanitat foliar i 
desviació al setembre del 3 any d’edat en 
plantació (1: molt afectat, 2: lleugerament 
afectat, 3: sense afeccions). 

 
 

Balanç de la plantació i conclusions 

Els resultats de creixement i arquitectura de l’arbre obtinguts amb l’ús de material 
clonal seleccionat són molt positius, configurant un producte potencial en el que es 
maximitza l’homogeneïtat.  
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L’itinerari tècnic d’aquests primers anys ha estat costós en temps i en infraestructures 
(principalment reg, tractaments fitosanitaris i instal·lació d’aspres). Aquest model de 
gestió es basa en una forta inversió inicial que passa per assegurar la formació molt 
ràpida del producte de més valoració: els primers 5-6 metres de canó. A partir d’aquí la 
gestió ha d’anar encarada principalment a un increment sostingut del diàmetre del 
arbre. Actualment s’està experimentant amb altres models de gestió basats en la 
densificació i l’ús d’espècies acompanyants. Tot i que aquests models comencen a 
consolidar-se en alguns països, l’ús de material clonal seleccionat obligaria igualment 
a realitzar intervencions de formació per a obtenir un producte de qualitat.  

La gestió de les plagues demana una especial atenció als atacs severs de pugó que 
es poden presentar, com és en el cas d’aquesta plantació. Tenir mitjans per 
solucionar-ho és aconsellable com també és important controlar de prop la sanitat 
general dels arbres, ja que no es pot oblidar que el cirerer és una espècie de rusticitat 
limitada. 

Les diferències que presenten els diversos clons per als caràcters estudiats s’hauran 
de continuar controlant en el temps i sobretot en diferents ecologies. En aquest 
aspecte, l’anàlisi integral dels resultats de la xarxa nacional d’assaigs clonals facilitarà 
el criteri d’ús de cada un d’ells en funció de les característiques de l’estació on es 
plantin.  

Finalment, fem esment que a nivell de Catalunya la UdL i l’IRTA han iniciat els primers 
treballs d’obtenció de diferents tipologies de material de base a partir de recursos 
genètics forestals de cirerer, propis del territori català, i s’espera que en els pròxims 
anys estiguin disponibles tant per a l’ús en plantacions com en repoblacions.                        

Agraïments 

Als centres de recerca i administracions, obtentors i/o propietaris, dels materials 
clonals: Junta de Castilla y León, Lourizán (Xunta de Galicia) i Gobierno de Navarra. 
Les activitats d’establiment d’aquesta parcel·la d’assaig i la resta de la xarxa nacional 
s’ha realitzat en el marc del projecte INIA RTA2005-00057-C05. 
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