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1 DESCRIPCIÓ DE L’ESPÈCIE I DISTRIBUCIÓ

L’inici de la populicultura a Catalunya es produeix cap al segle XVIII, 
quan a les vores de les diferents rieres i rius de les comarques giro-
nines i també de Lleida (concretament del Segre, Noguera Pallaresa 
i Noguera Ribagorçana) s’inicia el cultiu d’aquest tipus de forest. 
La gran difusió del cultiu d’aquesta espècie és degut al seu gran 
creixement i a la seva capacitat d’adaptació a diferents condicions 
de sòl i clima, sempre que hi hagi aigua disponible suficient.

El pollancre és un arbre de creixement ràpid i de fusta fàcil de treballar 
que es distribueix quasi exclusivament per l’hemisferi nord. Sol apa-
rèixer prop de rius, i es caracteritza per les seves exigències elevades 
de calor, llum, textura del sòl, quantitat de nutrients i aigua, i per la 
poca tolerància a la competència de la vegetació adventícia. Prefereix 
terrenys d’origen al·luvial lleugers i profunds, amb la capa freàtica a 
l’abast de les arrels o amb suficient humitat. No admet els sòls salins.

Es tracta d’arbres dioics, és a dir, amb peus masculins i peus femenins i 
amb flors unisexuals a cada arbre. El fruit dels peus femella es transfor-
ma en llavor, que s’acompanya d’un cotonet (també anomenat plomall o 
borró), fruit de l’especialització d’aquesta espècie per a la disseminació 
de les llavors a través del vent (les ajuda a volar) i per damunt de l’aigua 
(evita el seu esfondrament). De totes maneres, la propagació per llavor 
és difícil, ja que les llavors perden aviat la seva capacitat de germinació. 
En canvi, es reprodueixen perfectament per via vegetativa, fonamental-
ment per estaques, fet que permet fixar els caràcters genètics produc-
tius més interessants i per aquest motiu es parla de clons.

Una de les característiques més interessants dels arbres del gènere Po-
pulus és la capacitat d’hibridar-se entre ells. Entre tots els híbrids pos-
sibles cal destacar, pel seu interès comercial o ecològic, els següents:
 – Populus x euramericana (P. deltoides x P. nigra). És la base 

de la populicultura moderna. Aquest híbrid reflecteix la bona 
qualitat de la fusta dels deltoides amb la rusticitat i capaci-
tat d’adaptació a l’ambient dels nigra. 

 – Populus x interamericana (P. deltoides x P. trichocarpa). 
Aquest creuament manté la bona qualitat de la fusta i crei-
xement dels deltoides combinat amb l’adaptació a ambients 
freds i de muntanya dels trichocarpa.
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Plantacions 
de pollancres 
a la vall de La 
Tordera

 – Populus x canescens (P. alba x P. tremula). És l’únic creua-
ment espontani que es produeix a Catalunya.

Distribució del pollancre a Catalunya

A Catalunya el pollancre ocupa poc més de 8.000 ha (Comisión Na-
cional del Chopo). Actualment, però, aquestes superfícies s’estan 
reduint a causa de:
 – Poca rendibilitat: ja sigui per la manca de manteniment o 

perquè les plantacions estaven ubicades en terrenys no aptes 
per a la producció intensiva, i un cop superat el primer torn 
i comprovat el nul o baix rendiment econòmic ja no es torna 
a plantar.

 – Pèrdua de superfícies aptes a causa dels creixements urba-
nístics municipals i de polígons industrials.

Les plantacions de pollancre es concentren principalment a les co-
marques de Girona (el 75% del total), en segon lloc a les comarques 
de Barcelona (un 10 % del total) i per últim, el 8% es localitzen 
a les comarques pirinenques i el 7% a les comarques de Ponent. 
Les comarques on hi ha més extensió estan situades a les conques 
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Fusta de 
pollancre de 

qualitat

hidrogràfiques dels rius següents:
 – El Ter: Selva (mig Ter; nord i oest de la comarca), Gironès 

(Baix Ter) i Baix Empordà (Baix Ter)
 – La Tordera: Selva (resta de la comarca)
 – El Fluvià: Pla de l’Estany (mig Fluvià) i Alt Empordà (baix 

Fluvià, sud de la comarca)
 – La Muga: Alt Empordà (nord de la comarca)
 – El Segre: Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana 

Amb referència als aprofitaments que es realitzen d’aquesta espècie 
a Catalunya s’extreu, de les dades aportades pel Servei de Gestió 
Forestal (DMAH), que del 1990 al 2007 la mitjana anual va ser de 
53.558 m3 amb escorça.

Pel que fa a la superfície total d’Espanya ocupada pel pollancre, tot i 
que no es disposa d’un inventari nacional específic de pollancredes, 
habitualment es parla d’unes 100.000 ha de plantacions, que es 
concentren a les conques del riu Duero (50%) i del riu Ebre (25%), 
sense especificar si són riberes naturals o plantacions. A Castella i 
Lleó, Aragó, Navarra, La Rioja, Andalusia i Castella-la Manxa es pro-
dueixen el 90% de les tallades en l’àmbit nacional. En alguns casos, 
com és el de Castella i Lleó, la superfície de pollancre representa un 
percentatge força baix respecte a la superfície forestal total, però en 
canvi és la primera frondosa per volum de tallades anuals. 
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 LA PREPARACIÓ DEL TERRENY I LA PLANTACIÓ 2
El pollancre és una espècie exigent pel que fa a necessitats d’ai-
gua al llarg de la seva època de creixement. Les plantacions a 
arrel profunda es fan en contacte amb el nivell freàtic i garantei-
xen la disponibilitat hídrica i s’evita els regs, mentre que les plan-
tacions superficials (aproximadament a un metre de profunditat) 
solen requerir regs.

Com totes les frondoses, el pollancre rebrota de soca i d’arrel. Ara bé, 
la qualitat de la fusta obtinguda mitjançant els rebrots no satisfà les 
necessitats de la indústria del desenrotllament. Per tant, per obtenir 
fusta de qualitat que assoleixi els màxims valors de mercat cal fer 
una nova plantació després de cada aprofitament. La fusta de rebrot 
només és acceptada per als usos menys valorats, com la trituració.

La millor època per plantar és després de les fortes fredorades dels 
mesos de gener i febrer i abans del moviment dels borrons. Les 
noves brotacions d’arrels es produeixen uns quinze dies abans dels 
moviments dels borrons de manera que el plançó podrà arrelar en 
bones condicions abans del període primaveral.

2.1    L’elecció del terreny
L’elecció del terreny és un dels factors fonamentals per assegurar 
l’èxit de la plantació. Una elecció errònia es pot traduir en grans 
mortaldats i en l’obtenció de fusta de qualitats reduïdes (amb co-
loracions i altres defectes produïts per la vegetació deficient) que 
eviten poder destinar la fusta als millors usos i, per tant, obtenir els 
màxims rendiments econòmics.

2.2    L’eliminació de les soques
Si al terreny on volem plantar anteriorment ja hi havia pollancres 
que han estat tallats, ens trobarem que les soques ens poden difi-
cultar els treballs de manteniment posteriors i, a més a més, en el 
proper període vegetatiu rebrotaran i es faran competència per la 
llum, l’aigua i els nutrients al material vegetal que plantem.



I  8       Gestió silvícola del pollancre

Trituració de 
soques amb 

barrina

Jaume Busquets

Per evitar aquests perjudicis, les soques es poden tractar de mane-
res diferents:
 – Es retiren i s’eliminen de manera que el sòl quedi lliure sen-

se obstacles, fet que facilita els treballs de manteniment. Hi 
ha dues opcions:

	 •	 Per	 arrencada	 amb	una	 retroexcavadora	 giratòria	 i	 pos-
teriorment es cremen juntament amb totes les restes de 
brancada de l’aprofitament.

	 •	 Per	eliminació,	triturant-les	in situ amb una barrina espe-
cial acoblada al tractor.

 – Es deixen al sòl i es tracten amb productes químics per ma-
tar-les. Aquest tractament es pot fer amb una aplicació amb 
motxilla directament a la soca durant els primers 20-25 dies 
després d’haver tallat (per cada motxilla es posa 1/3 part de 
glifosat i 2/3 parts d’aigua) o bé, tot i que és menys efectiu, 
es pot fer el tractament sobre els rebrots de la soca durant la 
primavera següent. Un cop mortes, al cap de quatre o cinc 
anys, les soques es podreixen.

2.3    L’elecció del clon
La compra del material vegetal en un viver professional ens permet 
disposar de plantes amb totes les garanties genètiques i sanitàries.

Donada la gran facilitat per a la reproducció vegetativa, una de les 
formes més emprades per a la selecció de plantes d’alta producció 
i adaptades a llocs determinats és la creació de clons.
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Viver de 
pollancres

Actualment hi ha 28 clons de pollancre inscrits en el catàleg nacio-
nal de clons de pollancre (Catálogo nacional de materiales de base 
para la producción de material forestal de reproducción controla-
dos). Són els següents:
 _ Populus x euroamericana (Dode) Guinier: 
  2000 Verde, Agathe F, B-1M, BL-Constanzo, Branagesi, 

Campeador, Canadà Blanc, Dorskamp, Flevo, Guardi, I-MC, 
I-214, I-454/40, I-488, Luisa Avanzo, NNDV i Triplo

 _ Populus deltoides Marsh x Populus alba L.:
  114/69
 _ Populus deltoides Marsh:
  Lux i Viriato
 _ Populus nigra L.:
  Bordils, Lombardo Leonés i Tr 56/75
 _ Populus x interamericana Brokehuizen:
  Boelare, Unal, Beaupre, Raspalje i USA 49-177

De tots ells, però, només n’hi ha cinc que són utilitzats de manera 
significativa. Es tracta dels següents (veure fitxa descriptiva més 
detallada de cada clon a l’apartat 8 d’aquest manual):

 CLON ORIGEN SEXE CREIXEMENT DENSITAT FUSTA

 MC Italià Femení () Bo Mitjana
 I-214 Italià Femení () Bo Baixa
 Canadà Blanc Francès Femení () Normal Mitjana-Alta
 Triplo Italià Masculí () Bo Mitjana-Alta
 Beaupré Belga Femení () Bo Mitjana
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L’elecció del clon, amb l’objectiu d’assolir el seu màxim potencial, 
ha d’incloure aspectes com la qualitat del sòl on volem fer la planta-
ció, l’objectiu final de la plantació (fusta de bona qualitat), formació 
del tronc (menor quantitat de branques i aquestes de menor diàme-
tre), dominància apical i facilitat de podes, sensibilitat i resistència/
tolerància a les diferents malalties i sensibilitat a l’entorn (fototro-
pisme, inundacions, vents dominants forts).

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora d’escollir el clon són les 
possibles molèsties que causa la llavor del pollancre, el que s’ano-
mena borró o cotonet. Aquest només és present en els peus feme-
nins i per tant en zones properes a nuclis habitats, cal  preveure i 
evitar les molèsties i el risc d’incendi en l’època de floració i pensar 
en l’elecció de clons masculins.

2.4    Mètodes de plantació

Hi ha dos mètodes de plantació del material vegetal provinent de 
viver, el que s’anomena plançó, estaca o vara. 

A les zones amb presència de capa freàtica superficial (dins dels 
primers dos metres de profunditat) i a les zones amb possibilitats de 
reg intensiu es realitza la plantació superficial amb barrina acobla-
da al tractor. Aquesta eina realitza forats d’1 a 1’5 metres de pro-
funditat, fondària suficient perquè el plançó pugui desenvolupar les 
arrels futures properes al nivell freàtic i properes a la zona de reg.

En zones on cal anar a buscar el nivell freàtic a profunditats majors 
s’utilitza la retroexcavadora per fer els forats i realitzar una planta-
ció a arrel profunda.

En tots els casos es pot plantar el plançó sense les arrels provinents 
del viver, ja que aquestes dificulten els treballs de la plantació i no 
tenen cap utilitat perquè la planta produeix noves arrels. Només 
pot ser interessant mantenir les arrels originades al viver si la zona 
de plantació és afectada per forts i constants vents o bé si es fan 
plantacions tardanes. En aquest cas, les arrels ajudaran a mantenir 
el plançó fix i sense moviments, fet que evita que es trenquin les 
arrels joves i facilita l’aparició de noves arrels, i s’assegura així la 
supervivència del plançó i del futur arbre.



Gestió silvícola del pollancre       11  I

Plançons 
preparats per 
ser plantats

Isabel Rovira

En cas de realitzar la plantació en terrenys pesats (amb majors con-
tinguts d’argiles) és recomanable fer els forats amb retroexcavadora, 
ja que en cas de fer-ho amb barrina i amb motiu de la textura del sòl 
i del moviment giratori de la mateixa es produeix una compactació 
important de les parets del forat que poden arribar a impedir un bon 
arrelament del plançó, i provocar-ne la mort.

Abans de plantar el material vegetal, és vital que aquest estigui 
quinze dies amb la seva part inferior submergida a l’aigua per ga-
rantir una bona hidratació del plançó i assegurar al màxim possible 
l’èxit de la brotada i supervivència dels nous arbres. També és una 
bona garantia d’èxit el fet que la planta no hagi patit estrès hídric 
durant la tardor en el viver.

També és molt important transportar el material vegetal fins a la 
zona de plantació en bones condicions, evitar que es trenquin les 
gemmes de brotació i les guies terminals i evitar l’exposició perllon-
gada dels plançons al sol i al vent. En cas contrari, els plançons 
queden “esventats” i un cop plantats no tenen prou vigor per arrelar 
i els brots es panseixen al cap de poc d’haver sortit.
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2.5    Marcs de plantació

L’elecció del correcte marc de plantació és la clau per optimitzar les 
possibilitats productives dels terrenys i per obtenir fusta de qualitat, 
objectiu principal de les plantacions de pollancre. A major marc de 
plantació, i per tant major espaiament entre arbres, major serà el 
rendiment obtingut.

A igualtat de qualitats del sòl, l’espaiament establert en cada ter-
reny condiciona el torn òptim, definit com els anys que necessita 
el pollancre per aconseguir un volum unitari que ens aporti el mà-
xim rendiment econòmic. A partir de marcs de plantació estrets, el 
creixement es redueix i s’estableix una competència prematura per 
falta d’espai que obliga a reduir el torn. Un marc de plantació major 
retarda la competència intraespecífica i permet obtenir un arbre de 
major diàmetre.

El marc ideal de plantació és el de 6 x 6 metres (278 arbres/ha) 
amb un torn de 12 a 16 anys en funció de la disponibilitat hídrica. 
Amb aquest marc de plantació espaiós s’aconsegueixen els diàme-
tres i les qualitats que la indústria demana.

A més de la distància del marc de plantació, aquest també es pot 
diferenciar per la disposició de les plantes: amb marc regular (el 
més habitual) i a portell (la disposició que presenta una millor ocu-
pació del sòl).

Esquema a marc regular:      Esquema a portell:

6m

6m

6m

6m
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Tractor passant 
la grada de 
discos

 ELS TREBALLS DE MANTENIMENT 3
Aquestes actuacions esdevenen fonamentals per assolir l’objectiu 
principal de les plantacions de pollancres: la producció de fusta de 
qualitat. El model tradicional basat només a plantar i tallar els arbres, 
sense cap altra actuació, s’ha d’extingir, ja que, tot i els costos eco-
nòmics que aquestes actuacions signifiquen, els beneficis que gene-
ren a final del torn justifiquen la inversió econòmica necessària. Les 
actuals exigències de la indústria i del mercat en general obliguen a 
produir fusta de característiques determinades que només s’aconse-
gueix si es realitzen correctament i en el moment adequat el conjunt 
de treballs de manteniment que tot seguit s’exposen.

3.1    Manteniment de l’estrat herbaci
Aquest tipus de treball és molt important, ja que la vegetació es-
pontània pot fer molta competència als arbres i pot disminuir-ne la 
producció considerablement. 
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Abres on ja 
s’ha realitzat 

la poda

Per controlar aquesta vegetació se solen fer dues passades creuades 
o més a l’any de grades de discos, amb fondàries no superiors als 
15 cm per no fer malbé el sistema radicular superficial del po-
llancre. Els darrers anys de la plantació (a partir del sisè any) amb 
dues passades anuals ja n’hi ha prou. Aquesta actuació, a més de 
controlar l’estrat herbaci, també millora la textura i la capacitat de 
retenció hídrica del sòl. L’ús de la fresa (conreadora rotativa, rotova-
tor) o de l’estripadora (arada de cisells, chisel o semichisel) no són 
recomanables, a causa que es fan malbé gran quantitat de les arrels 
superficials dels arbres.

Aquest control també es pot fer mitjançant l’ús d’herbicides sistè-
mics a base de glifosat. En aquest cas, s’ensulfaten les files i només 
es passa la grada per les mitjanes a una sola cara.

3.2    Les podes

Els objectius de les podes són:
 – Afavorir el domini apical. La feble dominància apical del po-

llancre, condicionada a més pels grans espaiaments de plan-
tació, obliga a la realització de podes de formació.

 – Reduir els nusos i la conicitat en la part del tronc que es destinarà 
a desenrotllament per obtenir fullola (xapa) de qualitat apta per 
a l’ús industrial. Amb les podes de qualitat s’eliminen progressi-
vament les branques del tronc per reduir-ne la conicitat i obtenir 
alhora fusta lliure de nusos i amb el major diàmetre i rectitud 
possible. Aquestes es complementen amb la poda de brots epi-
còrmics (anomenats també mamadors, xupons o xucladors).
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3.2.1  Podes de formació

Les podes de formació són les que van conduint el creixement de 
l’arbre per tal que aquest no perdi la dominància apical i finalment 
tinguem un peu amb un sol tronc i aquest sigui el màxim de cilín-
dric possible. Es basen en definir la guia principal del pollancre i 
evitar que branques laterals arribin a dominar-la i es produeixin 
forquilles i dobles guies en un sol peu. 

Es realitzen durant l’hivern dels 4-5 primers anys, utilitzant tisores 
i perxes fins als 5 primers metres. Més amunt d’aquesta alçada 
ja s’utilitzen plataformes elevadores autopropulsades amb sistemes 
pneumàtics (tisores i xerrac) per assegurar que no hi hagi presència 
de dobles guies en els primers 8-10 metres del tronc, zona que es 
calcula que hi ha prop del 80% de la fusta de l’arbre.

1r any 2n any 3r any 4t any 5è any

Arbres de 
2 anys
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3.2.2  Podes de qualitat

L’objectiu d’aquestes podes és 
obtenir un tronc lliure de nusos 
fins aproximadament uns 8 me-
tres d’alçada, de manera que en 
desenrotllar la fusta es desprengui 
una fullola completament homo-
gènia i de primera qualitat. Per 
assolir aquest objectiu cal tenir el 
tronc completament net. Els tre-
balls es fan gradualment (en qua-
tre actuacions als 3, 4, 5 i 6 anys) 
de manera que no es produeixi un 
desequilibri entre el sistema ra-
dicular i la part aèria, ja que en 
cas contrari ens apareixerien gran 
nombre de xucladors que reduirien 
encara més la qualitat del tronc. 

Aquesta poda tant es pot fer a l’hi-
vern com a l’estiu, però mai en èpo-
ques de màxima activitat vegetati-
va de l’arbre. S’acostuma a utilitzar 
tisores i perxes. Més amunt dels 5 
metres es poda mitjançant tractor o 
plataformes autopropulsades i l’ús 
de tisores i serra pneumàtica. 

La poda dels xucladors es fa du-
rant els mesos de juny i juliol.

És molt important:
– Evitar podar més d’un terç de 
l’alçada en els 3 primers anys i 
no superar la meitat en els dos 
següents.
– Netejar el tronc abans que arribi 
als 10-12 cm de diàmetre.

Plataforma 
autopropulsada 
per a la poda de 

pollancres
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3.3    Adobament

Tot i que no hi ha gaires referències pel que fa a l’adobament, 
s’assegura que només en terrenys de qualitat mitjana (terrenys al-
luvials molt rentats) la pràctica de la fertilització té una eficàcia 
que compensa el seu cost. En terrenys de molt mala qualitat (mala 
textura, molt arenosos o argilosos) no s’obtenen resultats perquè els 
arbres no poden disposar dels elements fertilitzants. Així mateix, 
en terrenys fèrtils amb creixements de per si molt importants, el 
cost econòmic de l’aplicació no justifica l’increment del creixement 
obtingut gràcies a l’adobament.

Durant els dos o tres primers anys s’adoba amb compostos N/P/K 
15/15/15 amb aplicació puntual per planta. Segons A. Padró 
(2003), s’aplica l’adob al voltant dels pollancres en l’àrea definida 
per la projecció vertical de les seves copes si els pollancres tenen 
una circumferència normal inferior a uns 40 cm, i al llarg de tota 
la superfície de la parcel·la si els pollancres són més grans. La dosi 
aproximada és de 0,5 a 1 kg d’adob per arbre, equivalent a 200-
250 kg/ha (CPF, 1995).

Posteriorment, convé adobar entre el quart i sisè any, distribuint 
l’adobament (uns 500-700 kg/ha) per tota la superfície amb ado-
badora. Inclús es podria tornar a fertilitzar una o dues vegades més 
amb un interval de tres anys. 

La fertilització es realitza al febrer/març, de manera que les pluges aju-
din a distribuir l’adob a les arrels quan s’inicia el període vegetatiu.

D’altra banda, també és interessant comentar la possibilitat d’apor-
tar adob orgànic. S’ha de tenir en compte, però, d’utilitzar-lo de for-
ma adequada perquè pugui proporcionar la textura adequada per al 
bon funcionament del pollancre i en canvi no produeixi problemes 
patològics, sobretot a la radícula. Així doncs, és important utilitzar 
fems el més secs i passats possible, treballant-los molt en el mo-
ment d’incorporar-los al terreny amb cisterna o cuba.

En qualsevol cas d’adobament, cal seguir les indicacions i norma-
tives específiques per evitar problemes deguts a l’aplicació dels 
fertilitzants.
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3.4    Regs

El pollancre és una espècie molt exigent pel que fa a disponibilitat 
d’aigua. Assegurar-nos que hi ha prou aigua durant tot el torn de la 
plantació és fonamental per evitar pèrdues de vitalitat futures i preve-
nir l’aparició de períodes d’estrès hídric que poden provocar l’aparició 
de malures i alteracions a la fusta que en redueixen la qualitat.
Les necessitats d’aigua de les plantacions de pollancres varien en 
funció de (Paillassa, 2008):
 – L’edat dels arbres (i per tant del diàmetre): es calcula que el 

consum mitjà d’un pollancre durant el període vegetatiu és 
de l’ordre de 3 litres per dia i per cm de diàmetre (a 1’3 m 
d’alçada) de tronc. 

 – La densitat de plantació: intervé com un factor multiplicador 
de les necessitats d’aigua.

 – Els clons utilitzats
 – La durada del període vegetatiu

És preferible fer regs amb un gran volum d’aigua i més espaiats en el 
temps que no pas amb poca quantitat d’aigua i freqüents, d’aquesta 
manera evitarem tenir el sistema radicular superficial reduint al màxim 
el perill de caiguda per causa del vent. El període de reg s’inicia molt 
abans que no comencin a identificar-se els primers símptomes d’estrès 
hídric, és a dir, l’aparició de fulles grogues en ple període vegetatiu. 
En zones humides on tradicionalment no es requerien regs, actual-
ment, a causa del descens del nivell freàtic i de l’enfonsament de rius 
i rieres fruit d’antigues activitats extractives a les mateixes lleres, els 
arbres plantats no tenen prou disponibilitat d’aigua i, per tant, neces-
siten aportacions d’aigua suplementàries sobretot els primers anys de 
la plantació. En cas de no poder satisfer les necessitats hídriques amb 
regs, és recomanable abandonar les plantacions de pollancres per fer 
fusta de qualitat i destinar aquestes zones a altres usos.

Calendari dels treballs en una plantació de pollancres

Treballs G F M A M J J A S O N D
Preparació del sòl
Plantació
Treballs culturals
Poda de formació
Poda de qualitat
Poda de mamadors
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 PLAGUES I MALALTIES 4
Les plantacions de pollancre es poden veure afectades per malalties 
foliars, barrinadors de la fusta i alguns insectes defoliadors. També 
poden ser afectades per fisiopaties (relacionades amb els factors 
meteorològics, edàfics, fisiològics o tòxics) que solen provocar una 
incidència més localitzada o ocasional.

En qualsevol dels casos, el cost dels tractaments en les plantacions 
són elevats i només justificats en casos de presència molt abundant de 
plaga. Per tant resulta molt més interessant realitzar controls preven-
tius i plantar sempre material vegetal certificat i de bona qualitat. En 
el cas de vivers, les afectacions són més habituals i el nivell de danys 
és superior que en les plantacions. En aquest cas els tractaments són 
de major facilitat d’aplicació i necessaris per a garantir la qualitat i 
creixement del material vegetal de reproducció. En tots dos casos, en 
plantacions i en viver, és important mantenir un bon estat hídric de les 
plantes per evitar afectacions greus de plagues i malalties.

En el requadre següent es presenta una relació de les principals 
plagues i malalties que ataquen el pollancre.

Insectes barrinadors de la fusta
– Parenthrene tabaniformis, lepidòpter perforador del tronc del pollancre.
– Cryptorihnchus lapathi, coleòpter barrinador del tronc del pollancre.
– Saperda carcharias, coleòpter barrinador del tronc del pollancre.
– Gypsonoma aceriana, lepidòpter barrinador dels brots del pollancre.
– Melanophila picta, coleòpter.
– Sesia apiformis, lepidòpter.
Insectes defoliadors
– Melasoma populi, coleòpter.
– Leucoma salicis, lepidòpter.
– Phratora laticollis, coleòpter.
Insectes xucladors
– Phloemyzus passerinii. Homòpter. Pugó llanós del pollancre.
Fongs foliars
– Melampsora sp (rovell).
– Venturia populina.
– Marssonina brunnea.
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Transport 
de fusta de 

pollancre

Tallada arreu 
d’una plantació 

de pollancres

5 TALLADA I EXPLOTACIÓ

L’ús de clons híbrids desenvolupats en funció de la qualitat de 
la fusta i el seu gran creixement i productivitat ha fet que el torn 
d’explotació del pollancre s’hagi reduït els darrers anys. Actual-
ment, el torn del pollancre es troba entre 10-12 anys per zones de 
populicultura intensiva amb regadiu i entre 15-18 anys en plan-
tacions extensives i sense regs. El diàmetre de tallada ideal és de 
35-40 cm a 1’30 m del sòl.

El mètode d’explotació és per tallada arreu, desbrancant els arbres 
a la mateixa zona i trossejant-los segons demanda de la indústria 
on aniran destinats. El desembosc es fa directament amb camió de 
tres eixos o amb tractor si les condicions del terreny són inestables 
en temps de pluges. El transport fins a la indústria el fa el mateix 
camió o bé es traspassa la càrrega a un tràiler si les distàncies a 
recórrer són importants.

Les restes de la tallada es trituren i s’incorporen al sòl o bé s’apilo-
nen juntament amb les soques i es cremen per eliminar-les. 

Durant els treballs d’aprofitament cal evitar malmetre els arbres 
veïns, les soques a rebrotar d’altres espècies i els arbres morts en 
peu amb interès per la diversitat biològica, així com la vegetació 
de ribera natural. També cal evitar la circulació pels llocs humits i 
entollats i sobretot no circular ni arrossegar arbres per la llera del 
riu ni deixar-hi restes de brancada.
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 USOS DE LA FUSTA 6
La fusta de pollancre és molt valorada pel seu aspecte visual i per 
l’alta qualitat del producte final que es pot aconseguir. Les diferents 
aplicacions que pot tenir són:
 – Desenrotllament
 – Serra d’embalatge
 – Trituració

D’aquestes, la més apreciada és el desenrotllament per a la fabrica-
ció de tauler contraxapat, envasos, etc.  El color blanc de la fusta, 
la baixa densitat, l’homogeneïtat i la facilitat de treballar-la (pelada, 
mecanització, encolada i finalització del producte) fa que la fusta 
de pollancre sigui de les més adequades per a aquest ús. 

Tot i que la major part de la fusta és de fora de Catalunya, les in-
dústries de primera transformació catalanes consumeixen més de 
45.000 t de pollancre anualment, i és la indústria del desenrotlla-
ment la que consumeix bona part d’aquest volum. 

Per ordre d’importància, els requeriments del pollancre per a la 
indústria del desenrotllament són (Álvarez, 2003):
 – Que tingui unes dimensions òptimes (arbres amb 35-40 cm 

de diàmetre normal i diàmetre a punta prima, generalment, 
superior a 20 cm).

 – Que no s’esquerdi o obri longitudinalment (sense clivelles).
 – Que no tingui branques seques ni nusos als primers 6-8 m.
 – Que el tronc no tingui curvatures ni seccions ovalades.

Fullola 
provinent del 
desenrotllament 
de la fusta de 
pollancre
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 – Que el color de la fusta sigui uniforme i blanquinosa (que no 
tingui taques fosques).

 – Que la fusta sigui d’arbres joves (de 12 a 13 anys).
 – Que sigui fusta de poca densitat. La densitat ideal és entre 

700 i 750 kg/m3 en verd.

Es fabriquen dos tipus de tauler contraxapat (Vitores, 2003): 
 – Per a embalatge: és el tauler que s’utilitza per fer les caixes 

de fruita. Aquest tauler està format per 3 fulloles amb les 
fibres disposades perpendicularment. La qualitat que es de-
mana per a aquest sector és cada dia major. 

 – Industrial: en aquest cas es necessiten unes qualitats i di-
mensions adequades a l’exigència del procés de fabricació. 
Poden ser peces de 2,4-2,6 m o múltiples d’aquestes longi-
tuds. Els usos més comuns per a aquest tipus de tauler són: 
mobles, caravanes i embalatge.

La fusta que no pugui ser utilitzada per al desenrotllament (ja sigui 
pel diàmetre, o perquè té certa conicitat i algun nus) es podrà desti-
nar a serra d’embalatge sempre que es compleixi:
 – Que el diàmetre a punta prima sigui, en general, superior a 14 

cm, tot i que hi ha indústries que poden acceptar-ne de 12 cm. 
 – Que el tronc no tingui excessives curvatures.

La resta de fusta només podrà anar destinada a trituració.

A continuació es presenta una taula amb la relació entre el diàmetre 
dels rolls a punta prima, els usos i el preu (segons la llotja de Vic del 
mes d’octubre de 2008): 

 Diàmetres Usos Preus
 18-20 Desenrotllament 46-66 €/m3 (posat sobre camió)
 12-18 Serra (llata) 33-36 €/m3 (posat sobre camió)
 7-12 Trituració 45 €/tn (posat a fàbrica)

Tot i que en l’actualitat la fusta de pollancre es troba bàsicament 
limitada a usos no estructurals, és important comentar que, si bé 
és cert que posseeix pobres propietats mecàniques, té una bona ho-
mogeneïtat i una eficiència estructural alta. D’aquesta manera, re-
vestida amb fusta d’espècies més resistents, pot ser utilitzada amb 
grans avantatges en la part central d’elements estructurals com per 
exemple la fusta laminada-encolada. (AITIM, 2007).
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Plantacions 
de pollancres 
associades a 
cursos fluvials

 ECOLOGIA I BENEFICIS AMBIENTALS 7
 DE LES PLANTACIONS DE POLLANCRES

El cultiu del pollancre es troba massa vegades penalitzat per la dis-
tribució al llarg de rius i cursos d’aigua en general, que en principi es 
defineixen com a àrees sensibles des del punt de vista mediambien-
tal. S’atribueix a aquestes plantacions la degradació, la reducció de 
la biodiversitat, la degradació del paisatge i la creació de problemes 
hidràulics. Tots aquests aspectes obvien que els pollancres creixen fora 
dels boscos, en terrenys agrícoles amb un impacte ecològic molt menor 
que els cultius agrícoles i amb una millor protecció de la biodiversi-
tat. Encara és més important el paper de corredor biològic que poden 
jugar les plantacions de pollancres en àrees agrícoles, amb un paper 
fonamental pel que fa a la fixació de carboni i en la seva funció de 
depuració de sòls, el que s’anomena filtres verds (reducció de fins el 
70-90% dels nitrats i del 75% de sediments – Álvarez, 2005). A més 
a més, en cas d’avinguda del curs fluvial, aquestes plantacions actuen 
com a cubetes de laminació de l’aigua, produint un “efecte esponja” 
que allibera el curs fluvial de gran quantitat d’aigua, reduint en gran 
mesura la crescuda del riu i reduint els possibles danys que es poden 
produir aigües avall. La capacitat mitjana de fixació del pollancre és de 
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15 t de CO2 per hectàrea i any (segons Álvarez, 2005) i pot arribar a 
les 25 t de CO2 per hectàrea i any (segons Castro, C. 2007). Un altre 
aspecte a tenir en compte és la possibilitat de substitució de productes 
provinents de combustibles fòssils i de processos energèticament més 
cars, per productes elaborats amb la fusta del pollancre.

7.1 Una visió de la importància biològica de les 
 plantacions de pollancre

Malgrat el seu origen totalment antròpic, les plantacions de pollancre 
constitueixen un hàbitat d’interès per a determinades espècies d’ocells 
forestals, moltes de les quals s’associen normalment als boscos natu-
rals de ribera (alberedes, vernedes i freixenedes, entre altres). No obs-
tant això, cal tenir en compte la simplicitat estructural de les pollancre-
des. Així, la manca d’estratificació vegetal (estrats herbaci, arbustiu, 
de lianes i sotsarbori) pròpia dels sistemes fluvials naturals limita la 
diversitat, és a dir, el nombre d’espècies i l’abundància d’efectius.

Una de les espècies més interessants de les pollancredes és el pi-
cot garser petit (Dendrocopos minor). Està considerada una espècie 
propera a l’amenaça a Catalunya, però en els darrers anys ha expe-
rimentat un procés expansiu i ha ocupat nombroses pollancredes 
de plana. La seva presència es considera un bon indicador ecològic 
dels boscos i plantacions de ribera, ja que necessita fusta morta on 
excavar els nius i abundància d’aliment en forma d’invertebrats, com 
pugons, aràcnids, erugues de lepidòpter (com ara l’eruga perforadora 
del pollancre Paranthrene tabaniformis) i larves xilòfagues de coleòp-
ters (per exemple, Melasoma populi). Altres picots que ocupen les 
pollancredes són el picot verd (Picus viridis) i el picot garser gros 
(Dendrocopos major). El conjunt dels picots i altres ocells insectí-
vors tenen un paper destacat en la regulació d’insectes defoliadors 
i larves xilòfagues del pollancre, de manera que esdevenen un aliat 
del populicultor. Alhora, els picots són uns diversificadors de les 
pollancredes, ja que els forats vells que ja no utilitzen serveixen de 
niu i refugi per a altra fauna cavícola, com el xot (Otus scops), el 
colltort (Jynx torquilla), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), 
les mallerengues blava i carbonera (Parus caeruleus i P. major) o 
diverses espècies de ratpenats, com la pipistrel·la nana (Pipistrellus 
pigmaeus) i el nòctul petit (Nyctalus leisleri).
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Picot garser 
petit (Dentroco-
pos minor), en 
aquest cas un 
mascle, és un 
dels ocells més 
representatius 
de les pollan-
credes i boscos 
de ribera.

Pep Salvanyà

Les pollancredes creixen en diversitat faunística amb l’edat i el dià-
metre de l’arbrat. També influeix la proximitat de boscos de ribera 
amb certa varietat i desenvolupament d’arbrat (verns, salzes, frei-
xes, tells, oms i altres arbres) i la presència d’alguns peus d’espè-
cies arbustives (arç blanc, evònim, avellaner, sanguinyol, vidalba, 
etc.) i d’herbàcies de prat i bosc de ribera en el sotabosc de la 
mateixa pollancreda. La vegetació llenyosa o herbàcia acompanyant 
porta associada la seva fauna particular, per exemple diverses es-
pècies de lepidòpters, els quals, en ser específics de determinades 
plantes de ribera i altres d’indrets humits, en absolut esdevenen un 
perill de plaga per als pollancres.

Les pollancredes seleccionades pels picots tenen diàmetres compre-
sos entre les classes diamètriques 20 i 40. Aquesta selecció es deu 
al major volum de capçades, el qual concentra gran quantitat de 
preses a la primavera, tant a les fulles com a l’escorça dels arbres. 
A més, les plantacions de certa edat proporcionen arbres morts en 
peu, els quals són el substrat preferit dels picots per fer-hi forats, 
que utilitzen tant per criar com per dormir. No obstant això, també 
poden alimentar-se en pollancredes joves. Per criar, els picots solen 
seleccionar preferentment rodals amb abundància de troncs morts en 
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peu, al voltant de 8-10 peus morts/ha. Acostumen a reutilitzar nius 
i prefereixen clarament els arbres morts o decrèpits als peus vius i 
més vigorosos. Escullen preferentment troncs secs que ja estan força 
descomposats i han perdut la major part del brancatge i l’escorça. 
Per tant, els danys que poden causar a la populicultura són mínims 
i, a canvi, esdevenen autèntics controladors naturals de les plagues 
forestals. Per la seva banda, els ratpenats que es refugien dins o al 
voltant de les pollancredes –sempre que disposin de forats en l’arbre– 
poden consumir cada nit multitud d’arnes, com ara Leucoma salicis, 
l’eruga de la qual és una defoliadora del pollancre.

7.2 Mesures de compatibilització de la gestió de les 
 plantacions i la conservació de la fauna

Es poden recomanar algunes pràctiques que no perjudiquin els in-
teressos del propietari i que puguin ser beneficioses pel benestar 
de la fauna.

7.2.1  Protecció de la fauna a escala de paisatge

En primer lloc, seria ideal planificar una rotació de l’edat de les plan-
tacions de manera que diferents parcel·les veïnes es tallessin de for-
ma escalonada en el temps, i s’aconseguís un bon repartiment dels 
fustals madurs en l’espai. D’aquesta manera s’evitarien grans super-
fícies amb plantacions massa joves per ser atractives per a la fauna.

Una altra mesura seria conservar els boscos de ribera que circum-
den les plantacions. Esdevenen un valor ecològic únic i de primer 
ordre i estan protegits per la legislació europea (Directiva Hàbi-
tats). Alhora d’atresorar una gran diversitat biològica i actuar de 
filtre biològic de la contaminació, actuen com a importants corre-
dors biològics que connecten la fauna entre diferents sectors de 
plantació o bosc natural.

Complementàriament, seria interessant crear reserves forestals de ve-
getació natural de ribera. L’extensió pot ser variable, però es recoma-
na una superfície superior a les quatre hectàrees, separades entre si 
almenys uns 200-500 m per potenciar l’heterogeneïtat del paisatge. 



Gestió silvícola del pollancre       27  I

Exemple de 
tronc sec en peu 
i desbrancat 
[estaca], amb 
un niu de picot 
garser petit.

Carles Martorell

Exemple de 
llindar de 
pollancreda 
amb peus morts 
abundants inte-
ressants per a la 
fauna a la conca 
de La Tordera.

Jordi Camprodon

7.2.2  Protecció de la fauna a escala de rodal

Els torns llargs són favorables per a la fauna. El diàmetre normal 
mínim es pot situar entorn els 13 cm, però la majoria de nius s’em-
placen entre els 20 i 40 cm. 

Es recomana deixar uns quants peus morts de més de 15 cm de dià-
metre normal durant el cicle de la plantació. Els millors arbres morts 
per deixar drets són els arbres rectes i desbrancats (estaques), de 
fusta amb cert grau de descomposició (amb descorçament natural 
avançat) i d’una alçada mínima de 2 m. Aquests arbres procedeixen 
de les marres de la plantació i ocupen poc espai, per la qual cosa 
no suposen una molèstia per al creixement de la massa ni per als 
treballs de manteniment, mentre es mantinguin en peu.

Al final del torn es poden deixar algunes estaques emplaçades als 
marges de la pollancreda o en contacte amb zones de vegetació 
natural. Si es dóna el cas, es recomana deixar un mínim de 5 peus/
ha, si és possible els més grans i estables, sobretot si els picots hi 
han excavat forats.
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Amb el temps, els arbres morts es podreixen i cauen o els tomba el 
vent. La manca d’estaques dempeus es pot suplir plantant petites 
estaques a partir de 15-20 cm de diàmetre i entre 2 i 10 m d’alça-
da (3-6 m són les alçades més habituals selecionades pels picots). 
Aquestes estaques es poden aconseguir fàcilment dels peus morts 
caiguts a la mateixa parcel·la o en rodals veïns. 

Per diversificar la flora i l’atractiu de la pollancreda per a la fauna, 
és interessant respectar i afavorir alguns peus d’arbres, arbustos i 
lianes autòctons (freixe, tell, om, vern, salze, avellaner, saüc, arç 
blanc, roser silvestre, sanguinyol, heura, vidalba, esbarzer, etc.) als 
marges i a l’interior de les parcel·les.

Cal concentrar les activitats forestals (sobretot poda i tallada) pre-
ferentment fora de l’època de cria dels ocells. És a dir, és preferible 
no realitzar els treballs des de l’última setmana de febrer a la sego-
na de juliol, ambdues incloses. 

Per evitar molèsties als ocells nidificants es recomana endarrerir 
tant com es pugui l’esporga de neteja de tronc i realitzar-la, si és 
possible, a partir de l’agost.

Durant l’esporga de xucladors, que necessàriament ha de ser a la 
primavera, es recomana una cura especial per minimitzar les mo-
lèsties als ocells nidificants. Per exemple, poden fer-se amb mit-
jans manuals en les immediacions dels nius ocupats, si pot ser fora 
d’època de posta i incubació. 

La manca de cavitats naturals acostuma a ser un factor que limita la 
riquesa faunística de les pollancredes. Per incrementar-la i, alhora, 
afavorir el control ecològic de les plagues del pollancre, es poden 
emplaçar caixes niu per a ocells insectívors i ratpenats als llindars 
o a l’interior de la plantació. Aquestes caixes es poden construir fà-
cilment amb fusta i penjar-les amb un ganxo a les branques baixes 
dels pollancres, entre 3 i 6 m d’alçada, per tant sense necessitat de 
clavar-les al tronc. Abans de la tallada s’han de retirar les caixes per 
reparar-les i reutilitzar-les en una altra parcel·la.



Gestió silvícola del pollancre       29  I

 FITXES DE CLONS DE POLLANCRES 8
Font de les fitxes: Estació 
Experimental Fundació Mas Badia

 Espècie: Populus x euramericana Sexe: Femení Origen: Itàlia (Giovanni Jacometti)
 I – 214
 RESISTÈNCIA A MALALTIES      CARACTERISTIQUES SILVÍCOLES  QUALITAT DE LA FUSTA
 Rovell (Melampsora sp.):  Brotació: Primerenca Densitat bàsica (a 6 m):
  Molt baixa Tronc: Dret  0.32 g/cm3 Baixa
 Marssonina brunnea:  Resistència al vent: Elevada Aptitud al desenrotllament:
  Baixa El·lipticitat del tronc: 14.3% Mig a Alt  Bona
 Venturia populina:  Conicitat del tronc: 1.5% Mig Cor negre (a 6 m):
  Elevada Excentricitat del tronc: 1.5% Baix  15.6% Baix
 Dothichiza populea:    Secció d’escorça (a 6m):
  Elevada    6.25mm Mig

Observacions:  Es va seleccionar per Jacometti a l’any 1929 i s’ha 
estès pràcticament a tots els països del món a on es cultiven pollan-
cres. És un clon rústic, vigorós i bastant adaptable a terrenys menys 
favorables per a les pollancredes. Té un bon sistema radicular, forta-
ment desenvolupat i robust. El tronc és dret o lleugerament sinuós en 
algunes estacions.

Presenta una bona resistència a les taques brunes i a alguns fongs 
que ataquen el sistema radicular. És sensible al pugó llanós del po-
llancre. Cal vetllar en la poda de formació degut a la poca dominància 
apical que en algunes condicions presenta. 

Fusta de baixa densitat, bastant blanca i apta per totes les aplica-
cions industrials, especialment a la fabricació de contraplacat.

  INDEX PRODUCTIU
  (respecte a I-214 i MC)

Creixement al 5è any



I  30       Gestió silvícola del pollancre

 Espècie: Populus x euramericana Sexe: Femení Origen: Itàlia (Carlo Melone)

 MC
 RESISTÈNCIA A MALALTIES      CARACTERISTIQUES SILVÍCOLES  QUALITAT DE LA FUSTA
 Rovell (Melampsora sp.):  Brotació: Semi-Tardana Densitat bàsica (a 6 m):
  Baixa Tronc: Dret  0.42 g/cm3 Mitjana
 Marssonina brunnea:  Resistència al vent: Elevada Aptitud al desenrotllament:
  Baixa El·lipticitat del tronc: 12.4% Mig  Bona
 Venturia populina:  Conicitat del tronc: 0.9% Baix Cor negre (a 6 m):
  Baixa Excentricitat del tronc: 2.0% Mig a Baix  23.8% Mitjana
 Dothichiza populea:    Secció d’escorça (a 6m):
  Mitjana    7.61mm Mig

Observacions:  Obtingut a l’any 1954 pel populicultor 
Carlo Melone per propagació vegetativa d’un euroa-
mericà naturalitzat de la vall del Po. Presenta unes 
característiques similars al I-214, amb una major 
dominància apical, per tant amb la poda de formació 
més senzilla. Es mostra lleugerament més sensible a 
Marsonina. En les nostres condicions ambientals ha 
proliferat més que l’I-214

 INDEX PRODUCTIU  (respecte a I-214 i MC)

Creixement 
al 5è any

 Espècie: Populus x euramericana Sexe: Femení Origen: França

 CANADÀ BLANC  “VIRGINIE DE FRIGNICOURT”
 RESISTÈNCIA A MALALTIES      CARACTERISTIQUES SILVÍCOLES  QUALITAT DE LA FUSTA
 Rovell (Melampsora sp.):  Brotació: Semi-Tardana Densitat bàsica (a 6 m):
  Molt baixa Tronc: Dret  0.43 g/cm3 Mitjana-Alta
 Marssonina brunnea:  Resistència al vent: Elevada Aptitud al desenrotllament:
  Baixa El·lipticitat del tronc: 8.9% Mig a Baix  Bona
 Venturia populina:  Conicitat del tronc: 2.3% Mig Cor negre (a 6 m):
  Baixa Excentricitat del tronc: 2.1% Mig a Baix  16.2% Baix
 Dothichiza populea:    Secció d’escorça (a 6m):
  –    5.69mm Baix

Observacions:  Clon molt utilitzat a Catalunya per la 
seva rusticitat, capacitat d’adaptació a diferents qua-
litats d’estació, alta densitat i bona qualitat de fusta, 
especialment per a la serra. El seu creixement és in-
ferior a I-214 i al MC, però per algunes aplicacions, la 
seva fusta pot ser més valorada. Cal destacar la seva 
sensibilitat a Venturia populina que en primaveres 
molt humides pot provocar greus defoliacions. 

 INDEX PRODUCTIU  (respecte a I-214 i MC)

Creixement 
al 5è any



Gestió silvícola del pollancre       31  I

 Espècie: Populus x interamericana Sexe: Femení Origen: Bèlgica Geraardsbergen

 BEAUPRÉ
 RESISTÈNCIA A MALALTIES      CARACTERISTIQUES SILVÍCOLES QUALITAT DE LA FUSTA
 Melampsora sp.:  Brotació: Tardana Densitat bàsica (a 6 m):
  Elevada Tronc: Recte  0.39 g/cm3 Mitjana
 Marssonina brunnea:  Resistència al vent: Mitjana Aptitud al desenrotllament:
  Tolerant El·lipticitat del tronc: 9.6% Mig  Variable
 Venturia populina:  Conicitat del tronc: 1.5% Mig Cor negre (a 6 m):
  Elevada Excentricitat del tronc: 2.4% Mig  15.4% Baix
 Dothichiza populea:    Secció d’escorça (a 6m):
  Molt elevada    5.23mm Baix

Observacions:  Clon d’origen belga, fruit d’un creuament 
entre P. trichocarpa i un P. deltoides. En les nostres condi-
cions del sud d’Europa es considera apte per a la populi-
cultura de mitjana muntanya, malgrat la seva gran sensi-
bilitat a la raça E4 del rovell, que ha provocat la prohibició 
de la seva plantació en alguns països de centre Europa. 
En les nostres condicions l’afecció d’aquesta raça és molt 
ocasional, tot i que si aquest clon es va propagant a ma-
jor escala les afeccions es poden incrementar. 
Cal també valorar altres clons interamericans com el 
Raspalje.

 INDEX PRODUCTIU  (respecte a I-214 i MC)

Creixement 
al 5è any

 Espècie: Populus x euroamericana Sexe: Masculí Origen: Italia (ISP/ENCC)

 TRIPLO
 RESISTÈNCIA A MALALTIES      CARACTERISTIQUES SILVÍCOLES  QUALITAT DE LA FUSTA
 Melampsora sp.:  Brotació: Tardana Densitat bàsica (a 6 m):
  Mitjana Tronc: Recte  0.45 g/cm3 Mitjana-Alta
 Marssonina brunnea:  Resistència al vent: Baixa Aptitud al desenrotllament:
  Mitjana El·lipticitat del tronc: 9.6% Mig  Variable
 Venturia populina:  Conicitat del tronc: 2.1% Mig Cor negre (a 6 m):
  Elevada Excentricitat del tronc: 1.9% Mig a Baix  32.2% Baix
 Dothichiza populea:    Secció d’escorça (a 6m):
  Elevada    9.36mm Alt

Observacions:  Clon obtingut a l’any 1961 a l’Istituto di Sperimentazi-
one per la pioppicoltura de Casale Monferrato (Italia) pel Dr. Sekawin 
amb el creuament d’un deltoides amb un euramericà tetraploid. El nom 
de TRIPLO fa referència a la seva  triploidia. 

Presenta un aspecte acarolinat, amb ocasionals problemes d’arre-
lament de les estaques a viver i amb un creixement millor que I-214 
o MC en terrenys de bona qualitat i bona disponibilitat hídrica. Més 
tolerant que MC al calcari actiu. 

Ocasionalment, en funció de la qualitat d’estació pot ser dificultós 
de podar, donat que té un menor nombre de branques i aquestes són 
més gruixudes que els altres clons.

 INDEX PRODUCTIU  
(respecte a I-214 i MC)

Creixement al 5è any
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