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E l  bosc mediterra-
ni ens proporciona 
una gran quantitat 

de productes i  serveis 
que poden contribuir a 
la riquesa i  el  benestar 
de la societat.  La combi-
nació dels diferents pro-
ductes i  serveis a través 
de models de gestió fo-
restal multiobjectiu, com 
és el cas de la producció 
de fusta i  bolets,  permet 
avançar cap a la millora 
del potencial productiu 
del bosc i  la preservació 
de les masses forestals.

models de gestió per a la producció 
combinada de fusta i bolets en boscos
de  Pinus sylvestris 1

1 Aquest article és un extracte de la publicació: Bonet, J.A.; Piqué, M.; Martínez de Aragón, J.; Beltrán, M.; Vericat, P. (2011). Models de 
gestió per als boscos de pi roig (Pinus sylvestris L.): producció micològica. Sèrie: Orientacions de gestió forestal sostenible per a Catalunya 
(ORGEST). Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de 
Catalunya.

Importància dels fongs i reptes de 
futur

Els fongs tenen un paper clau dins 
els ecosistemes forestals, ja que par-
ticipen activament en l’adquisició, la 
distribució i l’organització funcional 
dels seus fluxos energètics, tot esta-
blint una gran varietat de funcions i 
interaccions entre si i/o amb altres 
organismes. Així, els fongs, entre 
altres funcions, formen part de la 
base de la piràmide tròfica i servei-
xen d’aliment a diferents espècies 
animals, actuen degradant la ma-
tèria orgànica, regulen el cicle de 
nutrients i intervenen en processos 
associats a la salut i nutrició dels ar-
bres, mitjançant les micorizes.

El paper dels fongs, però, supera amb escreix el component ecològic, i as-
soleix un rol econòmic i social que creix en importància a escala global, 
i especialment en algunes zones com Catalunya. Així, segons dades del 
mercat central de Mercabarna, es comercialitzen de mitjana més de 700 t 
(340-1.027 t) de bolets a l’any (rovellons i altres bolets) amb un preu mitjà 

Pinetell o rovelló (Lactarius deliciosus). Fotografia: Juan Martínez de Aragón.
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Figura 1. Variabilitat anual de bolets estimada en pinedes de P. sylvestris que s’associen a factors abiòtics, fonamentalment a la 
disponibilitat d’aigua al sòl i a la temperatura i humitat de l’ambient. (Martínez de Aragón i col., 2012)
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en condicionen la seva presència. 
Temperatures suaus i precipitacions 

suficients garanteixen una bona co-
llita, de manera que les millors pro-
duccions es troben al nostre país en 
boscos de rajolet, tot concentrant 
una gran varietat d’espècies fúngi-
ques, entre les quals destaquen les 
espècies del grup Lactarius delicio-
sus, el pinetell i el rovelló, sens dub-
te les més desitjades per part dels 
recol·lectors i consumidors catalans. 
Altres factors associats a l’estació 
(altitud, orientació o pendent) i a 
les característiques estructurals del 
bosc (edat, densitat, arbustos, etc.) 
i les seves interrelacions, són tam-
bé causants d’aquesta variabilitat de 
produccions que li atorga un com-
ponent quasi místic al fenomen de 
la recollida de bolets que està oca-
sionant un increment de la seva de-
manda any rere any.

Aquesta forta demanda de produc-
ció de bolets als boscos catalans per 
part de la societat catalana, que en 
alguns casos arriba a comprometre 
l’estabilitat de les masses forestals, 
fa necessari el plantejament d’una 
silvicultura orientada que incorpo-
ri també els bolets en el procés de 
maximització dels productes i bene-
ficis que es poden obtenir dels bos-
cos de pi roig molt més enllà de la 
producció de fusta.

Així doncs, es planteja com un repte 
científic i tècnic abordar una silvi-

d’11,6 €/kg (3-13,2 €/kg), i són els 
boscos de P. sylvestris, amb mitjanes 
de producció de 94 kg de bolets sil-
vestres per ha, i mínims i màxims de 
9 kg/ha i 160 kg/ha, respectivament 
(dades del CTFC, Figura 1), els eco-
sistemes més productius. Això su-
posa que el valor mitjà generat du-
rant una campanya micològica en 
una comarca tipus com el Solsonès 
podria ascendir a 710.000 €, xifra 
que no comptabilitza el vessant so-
cial de l’activitat micològica (Martí-
nez de Aragón i col., 2011).

Aquestes xifres són, però, molt va-
riables segons els anys (Martínez de 
Aragón i col., 2012). L’aparició dels 
preuats bolets cada tardor es rela-
ciona principalment amb les condi-
cions climàtiques de la temporada, 
i són la precipitació i la temperatu-
ra els factors més importants que 

Boscos de pi roig amb diferent àrea basal: >50 m2/ha (a dalt) i ~20 m2/ha (a baix).
Fotografies: Josep Maria Forcadell (a dalt), Tània Giró (a baix).

Figura 2. Producció de bolets en funció de l’àrea basal en boscos de pi roig. Elevació 1.240 m, pendent del terreny 24% i 
orientació est (Bonet i col., 2008).



silvicultura16 Els ProduCtEs No FustErs

des de producció micològica obtin-
gudes en parcel·les permanents de 
P. sylvestris per part del CTFC han 
permès desenvolupar uns primers 
models empírics (Bonet i col., 2008; 
2010) que identifiquen, d’entre la 
multitud de factors que interve-
nen en la fructificació dels bolets, 
aquells que són més significatius 
(Figura 2). Aquests models, jun-
tament amb models de producció 
fustera i la utilització d’algoritmes 
de simulació/optimització, perme-
ten trobar l’itinerari de gestió òptim 
per als boscos catalans de pi rajolet, 
tal com han demostrat Palahí i col. 
(2009) (Figura 3).

El model final proposat per a la 
producció combinada bolets-fusta 
amb estructura regularitzada tin-
dria un torn de tallada de 120 anys 
(~50 cm), un règim de dues acla-

cultura multifuncional que contem-
pli les produccions combinades de 
fusta i bolets i que integri, si és pos-
sible, a més, la protecció de les mas-
ses forestals davant d’esdeveniments 
com els incendis forestals, tot ge-
nerant models de gestió i itineraris 
silvícoles que incloguin aquests ob-
jectius múltiples.

Models de gestió per a la produc-
ció conjunta de fusta i bolets en 
boscos de pi rajolet

L’establiment d’itineraris silvícoles 
que optimitzin aquesta producció 
conjunta de fusta-bolets presenta, 
però, una gran complexitat basada 
principalment en el fet que la biolo-
gia de la comunitat fúngica i la seva 
resposta als tractaments silvícoles 
és encara poc coneguda. Això no 
obstant, les sèries temporals de da-

rides mixtes i una densitat final de 
100 peus/ha amb regeneració per 
aclarida successiva en dues fases

Productes i funcions
•	 Amb l’aplicació d’aquest mo-

del en condicions adequades es 
maximitza la producció de fus-
ta i de bolets comestibles i co-
mercialitzables durant la major 
part del torn, és a dir, mentre 
l’AB de la massa se situa entre 
13 i 25 m2/ha. A més a més, la 
fusta obtinguda durant la fase 
final és de grans diàmetres i se 
n’extrauen uns 300 m3/ha. En to-
tal, juntament amb la producció 
anual de bolets, es produeixen 
uns 2,5 m3/ha.any de fusta co-
mercial.

•	 Aquest model afavoreix una es-
tructura diversificada, oberta i 
amb capçades ben desenvolupa-
des. Hi apareixen arbres gruixuts 
i vigorosos, i també arbres do-
minats que poden arribar a mo-
rir, tot generant fusta morta que 
constitueix un element de valor 
per a la biodiversitat.

Utilitat dels models de gestió fo-
restal existents per al pi roig: valo-
ració per a la producció conjunta 
de fusta i bolets

Actualment, existeix un conjunt de 
models de gestió per als boscos de pi 
roig amb l’objectiu de maximitzar la 
producció de fusta i reduir el risc de 
grans incendis forestals (Piqué i col., 
2011) que s’han definit en el marc 
del projecte ORGEST (Orientacions 

Paràmetres del model

H0 
(m)

N 
(peus/ha)

Dg 

(cm)

AB 
(m2/ha)

VAE 
(m3/ha)

Edat 
(anys)

Tractament Ne 
(Peus/ha)

VAEe 
(m3/ha)

ABe 
(%)

6 >4.000 61 15 - 22-25 Aclarida de plançoneda 
selectiva amb radi mínim 1 m

>700 - -

11 3.300 11 30 150 42-45 Aclarida selectiva mixta 2.900 85 55
15,5 400 29 25 185 70-75 Aclarida selectiva mixta 300 90 45
19,5 100 ~5 22 210 110-115 Tallada disseminatòria 55 115 55
20 45 0 11 105 120-125 Tallada final 45 105 100

1 Fa referència al conjunt d’arbres que ja s’han diferenciat de la resta i que presenten una clara dominància.

 

Figura 3. Model proposat de producció combinada fusta-bolets, d’acord amb diferents escenaris de preus de bolets comestibles 
comercials i no comercials (Palahí i col., 2009).
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de Gestió Forestal Sostenible per a 
Catalunya). Alguns d’aquests mo-
dels silvícoles també poden presen-
tar bones aptituds de cara a la pro-
ducció de bolets, tenint en compte 
una sèrie de recomanacions en la 
seva aplicació per tal de fomentar i 
compatibilitzar la producció de fus-
ta amb la producció de bolets.

En aquests casos, però, atesa la 
complexitat i la manca de coneixe-
ment científic sobre la productivi-
tat micològica que es pot associar 
a cadascun dels itineraris silvícoles 
definits pels models de gestió es-
mentats, es disposa d’informació 
addicional, provinent en gran part 
de coneixement expert, sobre el po-
tencial productiu micològic esperat 
en l’aplicació d’aquests (models re-

Cistella amb espècies comercials que poden trobar-se a les pinedes de P. sylvestris.

gulars de gestió intensiva, models 
regulars de gestió extensiva, models 
regulars de torn curt, models irre-
gulars per bosquets petits, models 
regulars per a l’augment de resistèn-
cia al foc), així com els consells que 
cal seguir en cada cas per optimar la 
producció conjunta de fusta i bolets.




