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Ara és la nostra

A través de la recerca i obtenció de nous productes procedents 
d’espècies amb un interès forestal rellevant, que siguin propis del 

nostre territori, i que puguin esdevenir més atractius i rendibles pel 
sector

Promoció, conservació i millora dels recursos genètics forestals 
presents a Catalunya

COM POSAR EN VALOR ELS 
NOSTRES BOSCOS?

L’ús múltiple dels boscos ha d’incloure el coneixement de l'existència d’uns 
recursos genètics que cal preservar i millorar
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COM HO FEM?

Programes de Millora Genètica Forestal (PMGF)

Objectius del PMGF
Millorar, per a un objectiu concret, el material forestal de reproducció (MFR) a
emprar en els nostres boscos

La conservació dels recursos forestals encara existents, en base a la seva 
caracterització/avaluació i potencial adaptació al medi actual i futur tenint en 
compte la influència del canvi climàtic, es converteix en una necessitat  per 

poder aturar la pèrdua de diversitat genètica i oferir materials vegetals adients 
per fer front a les condicions d’excepció de la regió mediterrània

A partir de la diversitat existent a Catalunya, o àrees properes ecològicament, cal
trobar materials suficientment adaptats/productius als diferents entorns de les
principals espècies arbòries perquè la seva pròpia vàlua comporti a la llarga la seva
conservació
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generació

Varetes

Llavor millorada

¿Quina part és responsabilitat 
de l’ambient i quina part ho és 

de la genètica?
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MFR

La disponibilitat de MFR representava sovint un coll d’ampolla important a l’hora
de fer front a les necessitats productives. L’escassetat de MFR ben caracteritzat
afectava a la garantia qualitativa del planter especialment en termes de
coneixement d’adaptació ecològica i de rendiment productiu

L’abastiment de MFR per a repoblacions i plantacions productives fins ara havia
de passar per l’ús de materials de procedència desconeguda, amb baixa similitud
ecològica, d’origen ornamental o al·lòcton, i amb garanties de rendiment forestal
escàs. Davant d’aquesta situació les iniciatives dels decisors i/o silvicultors
s’acabaven per la via ràpida utilitzant aquests materials, o simplement, escollint
altres espècies o cultius menys adients a nivell ecològic i productiu

Convertir en rendibles les noves aforestacions /reforestacions no ha d’anar en 
cap moment deslligat de les necessitats i obligacions ambientals i socials que 

suposa mantenir terrenys forestals al territori
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MFR

La qualitat morfològica d’un plançó és fàcilment observada i molt sovint marca el
preu del planter

La qualitat genètica no es pot detectar a simple vista. Solament una adequada
identificació del MFR ens permet tenir aquesta informació. Això queda especificat
en el tipus de material de base i en la seva categoria

MATERIAL DE BASE
CATEGORIA DELS MFR

Identificada Seleccionada Qualificada Controlada

Font llavorera X

Rodal X X X

Hort llavorer X X

Progenitors de família X X

Clon X X

Barreja de clons X X
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• Producció de fusta per mobles i ebenisteria fina

NOGUER (Juglans spp.)
J. nigraJ. regia
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• La fusta de cirerer és de
reconeguda qualitat en la
indústria del moble i ebenisteria,
per la qual cosa fa falta disposar
de materials de base amb bones
característiques adaptatives i
productives que es puguin
utilitzar en àrees forestals sense
que es generin fenòmens
d’introgressió en les poblacions
ja existents

CIRERER (Prunus avium)
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• La fusta de freixe és de bona qualitat i se li poden
donar multitud d'usos. Es fa necessari treballar amb
MFR millorat

FREIXE (Fraxinus excelsior i Fraxinus
angustifolia)
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CASTANYER (Castanea sativa)

• Fusta de qualitat, destaca la seva resistència a factors ambientals

• Actualment passa per una greu situació sanitària (xancre, tinta i
vespeta). Les repoblacions i plantacions han de fer-se amb materials
locals, el que ha comportat la necessitat de seleccionar materials
adequats adaptativa i productivament a cada zona
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PERERA (Pyrus spp.)

• Fusta preuada per fer imatges esculpides
i pel seu ús en instruments musicals
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