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• Els CRGF s’encarreguen de produir i comercialitzar planta

autòctona de qualitat d’origen conegut per tal d’atendre les

necessitats dels treballs de reforestació o restauració en àrees

pobres o degradades.

CRGF
• Planter Central (Sant Feliu de Buixalleu)

• Planter de la Conca (Tremp)

• Planter del Llobregat (La Pobla de Lillet)

• Planter de Torreferrussa (Santa Perpètua

de la Mogoda)

• Planter de Sant Ramon (Constantí)

Centres de Recursos Genètics Forestals



Conservació i/o recuperació d’espècies 
autòctones
La conservació dels recursos genètics és un dels aspectes que ha

guanyat importància en els últims anys. Cal preservar els recursos

genètics dels boscos però també tenir-ne un coneixement exhaustiu

per millorar i poder afrontar els canvis climàtics i les demandes de la

societat. La conservació es planteja en el seu sentit més ampli

mantenint la variabilitat/diversitat existent a Catalunya i recuperant si

cal tant espècies de distribució reduïda com caràcters d’interès

adaptatiu.



Amenaces

Succés que incideix alterant negativament els processos genètics

reproductius, amb conseqüències en la capacitat de manteniment de

genotips/poblacions o en la dinàmica evolutiva de l’espècie.

Processos naturals: canvi climàtic, incendis forestals,...

Activitats de sectors: agricultura, ramaderia, turisme,...

Activitats lligades a la gestió del medi natural

ORIGEN



AMENACES
Rompudes

forestals

Transformació per 

la implantació de la 

ramaderia

L’ús de clons per 

intensificar la producció 

forestal

La competència amb 

espècies exòtiques o 

llavors procedents d’àrees 

no locals

La sobreexplotació dels recursos i la deforestació

Contaminació 

industrial

Introducció de 

plagues i malalties

Incendis forestals

Canvi 

climàtic

Les amenaces posen en perill els recursos forestals, l’ús de planta autòctona 

en el verd urbà podria ajudar a contribuir en la CONSERVACIÓ DEL 

MATERIAL GENÈTIC AUTÒCTON, i ajudaria a enfortir el nostre patrimoni 

forestal i la biodiversitat



Espècies que produeix Forestal Catalana

Fruit  de Pistacia lentiscus

Abies alba Ligustrum vulgare Quercus rubra

Acer campestre Lonicera etrusca Quercus suber

Acer monspessulanum Lonicera xylosteum Rhamnus alaternus

Acer platanoides Malus sylvestris Rhamnus alpina

Acer pseudoplatanus Phillyrea angustifolia Rosa canina

Alnus glutinosa Phillyrea latifolia Ruscus aculeatus

Ameliancher ovalis Pinus halepensis Salix alba

Arbutus unedo

Pinus nigra subsp.

salzmannii Salix atrocinerea

Arctostaphylos uva-ursi Pinus pinaster Salix elaeagnos

Betula pendula Pinus pinea Salix fragilis

Betula pubescens Pinus sylvestris Salix purpurea

Buxus sempervirens Pinus uncinata Sambucus nigra

Castanea sativa Pistacia lentiscus Sambucus racemosa

Cedrus atlantica Pistacia terebinthus Sarothamnus scoparius

Cedrus deodara Pyrus spp. Sorbus aria

Celtis australis Populus alba Sorbus aucuparia

Colutea arborescens Populus nigra Sorbus domestica

Cornus sanguinea Populus tremula Sorbus torminalis

Corylus avellana Prunus avium Spartium junceum

Crataegus monogyna Prunus spinosa Tamarix africana

Fagus sylvatica Quercus canariensis Tamarix gallica

Fraxinus angustifolia Quercus coccifera Tilia cordata

Fraxinus excelsior Quercus faginea Tilia platyphyllos

Juglans regia Quercus ilex ballota Ulmus glabra

Juniperus communis Quercus ilex ilex Ulmus minor

Juniperus oxycedrus Quercus petraea Viburnum lantana

Juniperus phoenicea Quercus pubescens Viburnum opalus

Juglans nigra Quercus pyrenaica Viburnum tinus

Juglans regia Quercus robur Vitex-agnus castus



Regulació

Reial Decret 289/2003 de 7 de març sobre comercialització dels 

materials forestals de reproducció (MFR)

ÀMBIT D’APLICACIÓ

- Comerç interior i entre  països de la UE.

- Només pel MFR destinat a la silvicultura. 

- Algunes espècies forestals. 

QUÈ REGULA? 

- Els Materials de base. 

- Els requeriments dels Materials forestals de 

Reproducció.

- Les Regions de procedència. 

- Les recol·leccions, l’extracció de llavor i la qualitat exterior de la 

planta. 

Les espècies no regulades per aquest RD, se’ls hi aplica la llei 30/2006 

de llavors i plantes de viver i de recursos genètics.

Alnus glutinosa



Els Materials de Base
Són les poblacions, plantacions o

individus d’on s’obtenen els materials

forestals de reproducció. Són els que

finalment es comercialitzaran i arribaran

a l’usuari etiquetats i certificats per ser

utilitzats en repoblacions.

Els Materials Forestals de Reproducció

Són els fruits i llavors, parts

de plantes i plantes que

s’utilitzen per la multiplicació

de les espècies forestals i

dels seus híbrids artificials.



MATERIAL DE BASE
CATEGORIA

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

Tipus de Materials de Base i categories



Selecció 
genètica

Variabilitat 
genètica

IDENTIFICADA

SELECCIONADA

QUALIFICADA

CONTROLADA

ÚS EN 
RESTAURACIONS

ÚS PLANTACIONS 
PRODUCTIVES

A major selecció la producció augmenta però es veu reduïda la variabilitat, així la 

categoria identificada és la que té una variabilitat més elevada. No s’admeten 

MFR obtinguts per propagació vegetativa dels MB de categoria identificada.



Utilització de l’MFR

Plantació

Ornamental

Per què no???

Material de

base

Material de 

reproducció

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.

Celtis australis



Regions de Procedència

La regió de procedència per a una espècie determinada, és el territori

sotmès a condicions ecològiques suficientment uniformes en les que

es troben fonts llavoreres o rodals que presenten característiques

fenotípiques o genètiques semblants, tenint en compte límits d’altitud,

quan sigui necessari. És el punt de partida per a la selecció del

material de base per a la producció de material de reproducció.



Recomanacions d’ús dels MFR en una zona 
determinada

- S’han de buscar materials de reproducció de RP que estan adaptats 

i compleixen els requisits establerts. 

- Si això no és possible s’han de buscar RP ecològicament similars a 

la nostra zona d’ús. Homologació fitoclimàtica. 

- S’ha d’escollir entre les RP que tinguin una altitud semblant a la 

nostra zona d’ús. 

- Si no existeix material amb aquestes característiques, cal buscar 

entre regions properes.  

Les condicions actuals són similars a les existents durant els últims 

mil·lennis, per tant es pot considerar que les poblacions locals estaran 

ben aclimatades a aquestes condicions, i a més, tindran una adaptabilitat 

més gran. 

Canvi climàtic → mescla de material de la pròpia RP i de la RP 

ecològicament similar a com creiem serà la nostra zona en 



• Recollir en zones on hi hagi un número suficient d’arbres per evitar

l'endogàmia.

• Evitar recollir de zones que es puguin veure afectades per la

proximitat de masses de diferent genotip o qualitat inferior.

• La recol·lecció s’ha de fer quan la producció de fruits o llavors es

produeixi en un número elevat d’arbres per tal d’obtenir una

diversitat genètica elevada.

• Els arbres escollits han de veure’s ben adaptats a les condicions

ecològiques de la regió.

• Els arbres han d’estar lliures d’atacs d’organismes nocius i

presentar una bona resistència a les condicions edàfiques i

climàtiques desfavorables de l’estació on es troben.

• S’han de recollir un número de llavors similar de cadascun dels

arbres.

• Evitar recollir dels marges o arbres aïllats de la massa.

Producció de planta

Criteris de recol·lecció del MFR (fruits o llavors)



Producció de planta

• Sexual vs asexual (propagació vegetativa)

Multiplicació del material vegetal

Per les espècies de reproducció asexual establiment de camps de 

peus mare amb una col·lecció d’individus diferents elevada (>20) 



Nova realitat social:

Sensibilitat pels valors ambientals → PRESERVACIÓ DE LA

DIVERSITAT GENÈTICA

Espècie forestal: “espècie arbòria, arbustiva, de

matollar o herbàcia, no característica de forma

exclusiva del cultiu agrícola” (Ley de Montes 43/2003)

Planta ornamental: “és aquella que es conrea i

comercialitza amb la finalitat principal d'aprofitar la

seva bellesa”.

Quan una planta deixa de ser forestal i pot 

considerar-se ornamental?

Són compatibles la conservació i el verd urbà?

Espècies autòctones per al verd urbà



Problemàtica actual en el material emprat en 

el verd urbà

Espècies autòctones per al verd urbà

• Mala elecció de les espècies

• Desconeixement de l’origen geogràfic

• Poca diversitat genètica intraespecífica

• Ús d’espècies invasores

• Material de poca qualitat que no s’ajusta a la normativa

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/simaroubaceae/ailanthus_altissima.jpg&imgrefurl=http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/simaroubaceae/ailanthus_altissima.html&h=705&w=519&sz=137&tbnid=ndGlsIaf7SBS3M:&tbnh=262&tbnw=193&prev=/images?q=ailanthus+altissima&zoom=1&q=ailanthus+altissima&hl=ca&usg=__IBMVA1wEAa4BdM_fpfTTJMnNqfQ=&sa=X&ei=GwCmTJT3DsqRswbb_PCuCA&ved=0CBgQ9QEwAA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_UM8LNv9L0sU/TEtbW45vzhI/AAAAAAAAAh8/3IaGhFqbe00/s1600/mimosa.jpg&imgrefurl=http://germinaconcalidad.blogspot.com/2010/07/como-germinar-mimosa.html&usg=__TfDn4EFBYZbFC8crRWtp1fY9-a4=&h=474&w=400&sz=22&hl=es&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=0s6a4tPieg_gwM:&tbnh=129&tbnw=109&prev=/images?q=mimosa&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1


Utilització de planta autòctona mediterrània en el verd urbà

Conservació 

dels recursos 

autòctons

Evitar contaminació 

genètica i 

introducció 

d’espècies 

invasores 

(mimoses, ailant, ...)

Educació ambiental

Major 

adaptabilitat al 

territori

Utilització de 

plantes 

ambientalment 

segures →

certificades →

valor afegit

“Espècie invasora és considerada aquella que la seva 

introducció i/o difusió amenaça a la diversitat biològica”

Estalvi en 

l’adquisició del 

material, menys 

manteniment 

(podes, 

tractaments 

fitosanitaris,...),  

menys necessitats 

hídriques,...



• La utilització d’espècies autòctones contribueix

a la conservació dels recursos genètics

• Des de la nostra experiència s’ha detectat un

interès per utilitzar espècies mediterrànies

autòctones en espais verds urbans

• La utilització dels recursos genètics propis

posa en valor les nostres espècies

Reflexions

• No totes les espècies ornamentals no

autòctones esdevenen invasores

• No totes les espècies mediterrànies d’origen

forestal poden cobrir les necessitats del verd

urbà

Espècies 

exòtiques

Espècies

autòctones

L’espècie i el lloc on va ubicat el material és decisiu per excloure 

una planta amb possibilitat de poder invasor

Cal tenir bons coneixements de l’espècie en particular, conèixer la 

seva capacitat de reproducció i les conseqüències de la utilització



Conclusions

• Promoure la utilització d’espècies autòctones

• Cal conèixer l’origen de les plantes que

emprem en les nostres actuacions

• Hem d’adaptar la categoria genètica als

nostres objectius

• Hem de prioritzar les plantes que han estat

produïdes a partir de la multiplicació sexual

• Cal revisar alguns aspectes del cultiu de les

espècies. Ha de tendir-se a produir plantes

més fortes a partir del control del reg i fent una

bona gestió de l’adob



Segarra, M.

miquel.segarra@gencat.cat

la695 56 13 00 / 972 87 09 06

Recursos Genètics Forestals

Forestal Catalana
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