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NOM DEL PROJECTE INNOVADOR:

Projecte Innovador per a la recerca i  desenvolupament d’innovadors models productius de
planta de Pinus radiata a Catalunya

OBJECTIUS:

Els objectius de la proposta són:

- Posar a punt el sistema de producció de Materials Forestals de Reproducció per estaqueta, ja
sigui per reproducció vegetativa i/o reproducció in vitro.

- Instal·lar un camp de producció de pues a partir de clons de categoria qualificada lliures de
Fusarium circinatum de pi insigi a Catalunya el qual permeti tenir uns camps d'assaijos de peus
mare per a l'obtenció del material forestal a reproduir com a Material Forestal de Reproducció
propi i amb garanties de qualitat genètica i sanitàries.

-  Dissenyar  i  instal·lar  assaigs  dels  diferents  clons  per  depurar  el  camp  de  producció
d'estaquetes, i passar els clons elegits com millors en categoria controlada: clons o barreja de
clons..

ANTECEDENTS:

El pi insigni (Pinus radiata) és una conífera originària de Califòrnia (EEUU) també anomenat pi
de Monterrey pel seu origen, i que s'està utilitzant actualment en moltes  zones del món com a
productora  de  fusta  per  a  diferents  usos  (paper,  fusta  de  serra,  xapa,  fusta  estructural,
biomassa). Des de la seva regió de procedència s'ha introduit a Europa, Nova Zelanda, sudoest
d'Australia, Xile, Brasil i Sudàfrica. Les plantacions més extenses es troben a Xile (1.4Mha) i
Nova Zelanda (1.6Mha), on aquestes superen el 80 % de la superficie total de plantació. 

A nivell mundial es troba en zones de clima temperat, de tipus mediterrani. A Espanya hi ha
una superfície important plantada d'unes 260.000 hectàrees de les quals 4.000 a Catalunya. La
bona adaptació demostrada per l'espècie a Catalunya ha animat al sector forestal a utilitzar
aquesta espècie de la qual se n'està plantant més de 25 hectàrees anuals (Bosch, 2009). De fet,
en els últims anys ha incrementat la seva demanda, arribant l'any 2014 a una demanda de
prop de 30.000 plantes, el que equivaldria a una superfície de plantació de quasi 40 hectàrees.

El principal problema de l'espècie és la seva sensibilitat a Fusarium circinatum, molt superior a
la  de les  altres  coniferes.  És  el  fong causant  del  xancre  resinós  dels  pins  i  que afecta  les
acícules, brots, fruits, etc. i el qual es transmet pel vent i la llavor (MAGRAMA, 2014). Aquesta



malaltia fins a la data d'avui considerada de quarentena a la UE, està molt extesa per nord
d'Espanya però a Catalunya no s'ha declarat la seva presència (Tusell, 2013).

Malgrat que en algunes CCAA com el País Basc, Galícia o Astúries existeixen Materials de Base
declarats  d'aquesta  espècie,  la  compra  de  llavors  dins  d'Espanya  està  restringida  per  tal
d'evitar l'entrada d'aquest fong a Catalunya. D'altra banda la compra a altres paisos que tenen
material  seleccionat  d'aquesta  espècie  com  Nova  Zelanda  i  Xile  està  actualment
impossibilitada per normativa europea.

A Catalunya s'està en procés de declarar quatre fonts llavoreres (fins a la data provisionals)
com a material Identificat. S'ha intentat marcar rodals selectes, però la distribució actual de les
plantacions  no permet  complir  els  requisits  que imposa el  Real  decreto 289/2003 per  ser
reconeguts per l'autoritat competent. Aquests Materials de Base, per les seves característiques
de plantació,  no produeixen prou fruit i  aquest és difícil  de collir,  i  tampoc no aporta una
garantia de qualitat sostinguda del Material Forestal de Reproducció.

Davant d'aquesta situació el sector demana poder accedir a material amb garanties sanitàries i
amb garanties de qualitat pel que fa al creixement i conformació dels troncs en un termini el
més reduit  possible i  amb totes le  sgaranties necessàries  per complir  amb les exigències i
requeriments de les normatives actuals per als Materials Forestals de Reproducció




