
ACCIÓ B7. SISTEMES AGROFORESTALS

1. Què són els sistemes agroforestals?
Són combinacions de cultius agrícoles i arbres en el mateix espai, per tal de fer un ús 

més eficient dels recursos disponibles (aigua, llum, nutrients, sòl) durant tot l’any. 

També es busca fomentar les interaccions positives entre els components agrícola i 

forestal: els arbres promouen un microclima més favorable para el cultiu (menys vent, 

més humitat, temperatures extremes suavitzades) i aporten matèria orgànica i 

nutrients amb la fullaraca. Alhora, els arbres es beneficien de les fertilitzacions 

agrícoles. La gestió dels dos components es fa de manera independent.

Fitxa tècnica
Extracció de nutrients excedentaris dels sòls

2. Antecedents
L’agroforesteria moderna ha mostrat avantatges respecte l’agricultura convencional:

-Productivitat: guanys del 20-40%, mesurats en superfície equivalent.

- Ambientals: les arrels dels arbres se situen per sota de les del cultiu, la qual cosa 

crea una “xarxa de seguretat” que filtra els lixiviats agrícoles (excés de fertilitzant, 

etc); menor erosió, increment de la biodiversitat i de la fixació de carboni.

- Socials i paisatgístics: sistemes més nets i sostenibles, amb gran valor estètic.

A França hi ha unes 10.000 ha agroforestals, amb gran expansió en els últims anys.

3. Objectius
L’objectiu principal és establir dos sistemes agroforestals

en àrees vulnerables a nitrats, per tal de determinar la 

seva capacitat per extreure l'excés de nutrients del sòl i així

reduir l’impacte de la gestió agrícola en cursos d’aigua.

A més, es pretén explorar el potencial productiu i ambiental

d’aquests sistemes a les nostres condicions i validar o

adaptar el coneixement creat en altres regions temperades.

Per últim, es pretén donar a conèixer aquests sistemes com a alternativa productiva.

4. Localització de les experiències
Les experiències d’aquesta acció s’han situat en àrees vulnerables a nitrats amb una 

pluviometria que permeti emprar espècies productores de fusta de qualitat, que són 

les més habituals en aquests sistemes: Puig-Reig (Berguedà) i Viladrau (Osona).

Fitxa núm. 1



5. Disseny de les experiències

CROQUIS 1 CROQUIS 2

Verd: freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior); vermell: noguera híbrida MJ209xRa

Localització:  Localització:
Puig-Reig (Berguedà) Viladrau (Osona)

Cultiu agrícola: Cultiu agrícola:
Cereal (rotació de blat i ordi) Farratge

Distància entre fileres d’arbres: Distància entre fileres d’arbres:
18 m 11 m

En tots dos casos, s’ha emprat el mateix disseny experimental:
- Disseny en blocs complets al atzar, amb 6 tractaments: 5 agroforestals (6 arbres per tractament), 1 testimoni agrícola
- Els 5 tractaments agroforestals són:

- nogueres amb espaiament de 4 m

- freixes amb espaiament de 4 m

- freixes amb espaiament de 2,5 m

- Barreja peu a peu de noguera i freixe amb espaiaments de 4 m

- Barreja peu a peu de noguera i freixe amb espaiaments de 2,5 m

- 3 fileres per experiència, amb 90 arbres cadascuna

6. Seguiment i monitoratge
Monitoratge dels arbres:

- Supervivència, estat vegetatiu, creixement anual, contingut clorofil·la (SPAD): anualment

- Potencial hídric, nitrogen en part aèria i en arrels: al 2016

Monitoratge del cultiu: 

- Productivitat a diferents distàncies de les línies arbrades:  al 2016

Monitoratge del sòl:

- Concentració de nitrat i d’amoni en sòl, a diferents profunditats i distàncies de les línies: al 2015-2016


