
El tercer any, podar els brots febles o mal situats,

que espatllen l’equilibri estructural de l’arbre.

A partir del quart any, eliminar els brots laterals

fins a l’alçada desitjada, i procurar mantenir una

estructura equilibrada.

ARBRES ESTÀNDARD:

Els arbres estàndard es poden classificar en tres tipus:

Arbres estàndard de tronc dominant:

Es tracta d’arbres periformes, als quals s’han tret els brots

laterals inferiors fins a una alçada d’entre 1’5 i 2 metres.

Arbres estàndard de copa ramificada:

L’objectiu de la poda d’aquest tipus d’arbre, és mantenir

el tronc llis fins a uns 1’3-1’8 metres d’alçada, i estimular

el creixement de les branques que formen la copa.

Durant els primers anys, es segueixen les mateixes pautes

que per un arbre de tronc dominant.

El tercer any es redueix el tronc principal fins per

sobre d’un borró fort, més o menys a uns 30 o

45 cm per sobre de la base de la copa.

de deixar intacte aquesta arruga (a) i la

base inflada o coll de la branca (b).

• Per evitar que al podar una branca  s’esquinçi al

trencar-se, es fa un tall de baix cap a dalt a uns

30 cm. del tronc, aprofundint una quarta part o

un terç de la secció de la branca; després estalla

de dalt  cap a baix, uns 2’5 cmmés enllà del primer

tall. Un cop s’ha trencat la branca, tallar-la arran

de tronc fent primer un tall de baix cap a dalt, i

després, al mateix nivell, acabar de tallar de dalt

cap a baix, de manera que el tall quedi lleugerament

inclinat.

• A l’hora de podar, és molt important utilitzar

eines ben afilades, per tal que el tall sigui net. Si

no fos així, seria una entrada fàcil per a les

malalties.Si els talls que es realitzen són de secció

molt gran, és recomanable utilitzar algun producte

de protecció.

ÈPOCA DE PODA

• Els arbres que floreixen abans de l’estiu sobre les branques

de la temporada anterior, es poden inme-diatament després

d’acabada la floració.

• Els arbres que floreixen a l’estiu, es poden a finals de

l’hivern o principis de primavera.

TIPUS DE PODA

ARBRES PERIFORMES:

Es tracta d’arbres que desenvolupen un fort tronc

central dominant, en el qual es reparteixen, de

manera més o menys simètrica, les branques

laterals.

El primer any eliminar els brots basals i/o laterals

mal situats o fets malbé.

El segon any, podar els brots laterals que sorgeixen

de la base del tronc.

Si durant l’estació de creixament, algun brot

competeix amb el dominant, és necessari elim-

inar-lo.

El quart any, es simplifica la copa, deixant una

estructura d’unes 3 o 5 branques laterals. També

cal eliminar les branques que creixin enlaire, per

tal que no es converteixin en dominants.

A partir del cinquè any, mantenir una copa simè-

trica i amb el centre net de branques. Eliminar

els brots que apareguin al tronc.

Arbres ploraners:

Molts d’aquests arbres, són arbres estàndards de copa

ramificada, que han sigut injertats a la part superior del

tronc. A l’hora de podar-los, cal eliminar les branques que

sorgeixin lateralment del tronc principal, i fer alguna aclarida

de la copa.

En els arbres ploraners cultivats sobre la seva pròpia arrel,

és necessari que el tronc dominant arribi fins una alçada

adequada, perquè les branques puguin penjar lliurement.

MANTENIMENT D’ARBRES ADULTS

Elevació de la copa:

En alguns arbres adults, el pes de les branques inferiors,

tendeix a fer-les caure. L’elevació de la copa es du a terme

eliminant aquestes branques inferiors dels laterals, per tal

de recuperar una estructura equilibrada.



La poda és una operació que té com a objectiu regular

la distribució vegetativa o la fructificació d’una planta.

Com més gran és la part de la branca podada, més

vigorosos seràn els nous brots, encara que, el desen-

volupament conjunt, sigui inferior. En els arbres de

fulla decorativa, la poda es du a terme per fomentar

el creixament, ja que són les branques més joves, les

que posseeixen un fullatge més bell.

NORMES PER A UNA
PODA CORRECTE

• El tall d’un brot s’ha d’efectuar ni massa

aprop ni massa lluny del borró. Ha de ser un

tall inclinat just per sobre del borró.

• Una branca, es talla prop del tronc i amb

certa inclinació. La millor referència a l’hora

de tallar una branca, és l’arruga que fa aquesta

a l’inserir-se a l’escorça del tronc. El tall hauria

Reducció de la copa:

Es tracta de reduir l’alçada i l’envergadura de la

copa, podant algunes branques. Per a conservar

una altura fixa, cal fer reduccions periòdicament.

Aclarida de la copa:

Eliminació de branques secundàries i petites per tal

de:

• Permetre una millor circulació d’aire i penetració

de la llum.

• Reduir la quantitat d’ombra que projecta l’arbre.

• Deixar més a la vista l’estructura de les branques

en arbres que produeixen molt fullatge.

CURIOSITATS !

La poda, a més d’una pràctica estètica , si es du a

terme correctament, suposa un benefici pels arbres.

Aquesta pràctica millora la salut dels arbres i la seva

imatge.

LES FITXES VERDES
DE FLORIPLANT

SÓN PETITES GUIES

QUE PRETENEN

ACONSELLAR

ELS NOSTRES CLIENTS

SECCIÓ DECORACIÓ
Ceràmiques, mobiliari de jardí i rústic,

artícles de regal.

SECCIÓ DE GARDEN
Plantes d’interior i d’exterior, arbres,

arbustos, eines.

SECCIÓ JARDINERIA
Disseny, creació, manteniment de jardins.

SECCIÓ LLOGUER DE PLANTES
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