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1. INTRODUCCIÓ
1.1. EL NOGUER PER LA PRODUCCIÓ DE FUSTA
Quan es parla de noguers per a producció de fusta ens referim a un conjunt d’espècies
del gènere Juglans que tenen la fusta valuosa. La fusta de noguer ha estat considerada des
de molt antic d’elevada qualitat, especialment per la seva ductilitat que ha permès fer-ne
ús en la realització de mobles d’alta gama. A Europa l’espècie de referència ha estat J.
regia L, la que creixia naturalment en aquesta zona del món, mentre que a Nord-Amèrica
la qualitat s’assigna a J. nigra L, originària del nord-est americà. Així, tota la industria de
la fusta mundial del noguer es mou encara al voltant dels estàndards marcats per aquestes
dues espècies (Aletà i Vilanova, 2014).

1.2. LA DEMANDA DE FUSTA DE QUALITAT A EUROPA
La demanda de fusta de qualitat a nivell europeu i mundial creix d’una manera
marcada des de fa dècades, i s’espera que aquesta tendència es mantingui en el futur.
Davant d’aquesta situació, el cultiu de planifolis en plantació s’ha incrementat en les dos
ultimes dècades i pot suposar una font de subministrament sostingut i sobretot de qualitat
(Aletà et al., 2014). Hi ha diverses raons que ho impulsen: i. l’elevat preu de mercat
d’aquestes fustes, ii. la cerca de produccions primàries complementàries o alternatives a
l’agricultura i la ramaderia, que presentin més interès estratègic i un esforç de gestió
significativament inferior, iii. l’aportació d’aquestes espècies des del punt de vista de la
restauració i l’enriquiment d’ecosistemes forestals (Coello et al., 2009). A més, les noves
reglamentacions de comerç tant obligatòries com d’ús voluntari (p.ex. Reglament
FLEGT, DO L n.347 del 30 de desembre del 2005), exigeixen un origen legal i sostenible
de la fusta per a evitar la sobreexplotació dels recursos forestals del planeta i impulsen la
utilització de productes forestals d’origen local que pugin ocupar el lloc de la fusta
tropical.
El noguer des de fa segles s’ha qualificat de “frondosa noble” i tenint en compte la
seva escassetat i el context descrit anteriorment, és previsible que la seva fusta tingui una
alta demanda. Ja des del segle XVIII es parla de l’escassetat de fusta de noguer a Europa,
i en concret en l’últim segle (sobretot en els anys 50) Espanya va ser un gran proveïdor
de fusta de la espècie (Aletà et al., 2003). Fins fa pocs anys, a Europa, la majoria de fusta
de noguer utilitzada pels grans consumidors com Itàlia, provenia d’arbres silvestres
d’Iran, Turquia, Bulgària, Hongria o de repúbliques centreasiàtiques com el Kirguizistan
(Rouskas et al., 1995; Jay-Allemand et al., 1996; Hemery, 1998). Recentment però, molts
d’aquests països han establert lleis molt estrictes en relació a la protecció de les seves
riqueses naturals i aconseguir fusta de nogueres silvestres o dels boscos d’origen de J.
regia és cada cop més difícil (Bourne, 2011).
L’ús d’altres espècies com J. nigra d’EUA, provinents de plantacions, està essent la
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manera de cobrir les necessitats en fusta de noguer a Europa. Aquest fet posa de manifest
la necessitat de realitzar plantacions de noguer per produir fusta en la UE i països com
França, Itàlia i Espanya van iniciar, fa uns 25 anys, noves plantacions aprofitant les ajudes
europees per plantar vigents (Aletà i Ninot, 2001; Aletà i Vilanova, 2014). Tot i els
incentius públics, el principal fre ha set, i encara és, la manca en els vivers de materials
seleccionats de J. regia per ús forestal (Vilanova i Aletà, 2014). Alguns vivers francesos
sobre els anys 90 van iniciar la comercialització de progènies híbrides entre el noguer
europeu i l’americà davant la manca de materials de noguer comú fiables, les noves
plantacions es van començar a fer al sud d’Europa amb les progènies Ng23×Ra i
Mj209×Ra, materials etiquetats com Juglans × intermèdia (Ducci i Veracini, 1990;
Ducci, 1996; Becquey, 1997; Aletà et al., 2003; Aletà i Vilanova, 2014). La qualitat de
la fusta d’aquestes progènies híbrides és poc coneguda i se li atribueixen unes
característiques intermèdies entre la dels respectius parentals (Garavel, 1959; JayAllemand et al., 1996; Becquey, 1997).
A partir del 1993, en el marc de la reforma de la Política Agrícola Comú, a Espanya
s’han plantat més de 6.000 hectàrees amb espècies del gènera Juglans, principalment amb
el noguer comú, l’americà (J. nigra) o híbrids (Juglans × intermedia) (Taula 1.3).
Taula 1.1. Superfície plantada (ha) a Espanya amb espècies del gènere Juglans entre 1993 i 2016.
Font: Anuarios MAPA.

Espècie

1993-1999

2006-2013

2014-2016

Total

Juglans regia

5929,7

219,1

8,2

6157,0

Juglans spp.

256,9

29,6

7,6

294,1

16,1

5,2

21,3

Juglans nigra

6472,4

Total

La fusta de noguer arriba a preus elevats si es compleixen una sèrie de condicions
especialment en el seu fust principal, resumits en gruix (>35 cm de diàmetre) i sense
defectes fora del nucli central (Voulgaridis i Vassiliou, 2006). En el mercat nord-americà
el preu de la fusta de noguer negre (J. nigra) es base en estàndards classificatoris definits
(Cassens, 2004; NHLA, 2012), en canvi, en països europeus la determinació del seu valor
depèn moltes vegades d’acords bilaterals productor-industria. El preu de la fusta de
noguer (Juglans sp.) destinat a la producció de fullola pot oscil·lar entre als 500-900 €/m3
(dades del 2007), sent la que assoleix preus més alts entre les fustes produïdes a Europa
que s’utilitzen en el mercat nacional i internacional (Coello et al., 2009)
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1.3. LES ESPÈCIES DE JUGLANS
El gènere Juglans pertany a les Juglandàcies, i totes les espècies que el formen són
popularment conegudes com noguers. Actualment, s’accepta que hi han 21 espècies de
noguers disseminades al món classificades en quatre seccions botàniques.
 Secció Juglans: només inclou l’espècie Juglans regia L., denominada
noguer blanc o noguer comú.
 Rhysocaryon: inclou 17 espècies de noguers negres, totes originaries del
continent americà, entre les que es troba Juglans nigra L.
 Cardiocaryon: engloba les quatre nogueres centreasiàtiques.
 Trachycarion: formada per Juglans cinerea L., localitzat al nord-est dels
Estats Units i sud-est de Canada.
Molt recentment els resultats presentats per Bo-Wen Zhang et al. (2019) potser
capgiraran aquesta classificació augmentant el nombre d’espècies a 22 i proposant una
evolució de J. regia molt diferent a l’actual.
Entre la gran majoria d’espècies del gènere Juglans s’arriben a produir hibridacions
naturals, sempre hi ha algun fruit capaç de quallar amb el pol·len d’una altra espècie de
Juglans, tot és més fàcil entre genotips que pertanyen a la mateixa secció botànica però
també existeixen els altres casos d’hibridació (McGranahan i Catlin, 1987); que a més
constitueix un mecanisme significatiu en l’evolució de les espècies (Zobel and Talbert,
1984).
La facilitat d’hibridació d’alguns individus de noguers negres amb J. regia s’ha
aprofitat per donar lloc a progènies amb un vigor superior al dels seus progenitors i
actualment existeixen camps productors d’híbrids de primera generació entre J. nigra i J.
regia que s’estan comercialitzant per a producció de fusta (Vilanova i Aletà, 2006).
Els Juglans considerat actualment productors de fusta són per tant: J. nigra, J. regia
i les esmentades progènies híbrides.
L’espècie Juglans regia L. és d’origen Euroasiàtic però és aquest el noguer present
naturalment a Europa (Pollegioni et al., 2017). És una espècie amb una gran plasticitat
adaptativa i actualment és present en la majoria dels països compresos entre els paral·lels
30 i 60, tant de l’hemisferi nord com sud. A la península Ibèrica s’estén pel nord
peninsular en els pisos inferiors, mentre que en el sud puja les muntanyes. La seva
distribució natural és: nord i nord-est de Catalunya, Galicia, el sistema Cantàbric, el
sistema Central, la serra de la Alpujarra i poblacions distribuïdes per Castella i Lleó,
Castella la Mancha, Regió de Murcia, Extremadura i Andalusia (Frutos et al., 1983; Alía
et al., 2009). És un planifoli dispers, es troba sol o formant grups reduïts en llocs on
disposa d’aigua abundant al seu abast, al menys estacionalment. La seva fusta és
considerada molt valuosa i el noguer comú forma part del patrimoni cultural europeu. Ara
bé, des de fa molt anys l’extracció de fusta s’ha basat en l’explotació d’exemplars
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disseminats el que du inexorablement a la pèrdua dels exemplars més notables, a perdre
diversitat genètica i a malmetre el futur productiu de l’espècie. Des de 2000, J. regia
forma part de la xarxa europea de conservació de recursos filogenètics de frondoses
nobles (Eriksson, 2000).
El noguer comú (J. regia) és un arbre de llum i de fulla caduca que pot aconseguir els
30 m d’altura. En els individus joves l’escorça és llisa i grisenca i s’acaba esquerdant amb
l’edat. La intensitat de ramificació sol ser baixa i les branques es desenvolupen, sobretot,
entre la zona mitjana i l’apical del brot de l’any anterior. En aquest període, el vigor dels
arbres dona lloc, normalment, a ramificacions de l’any de la mateixa grandària que les
branques d’on procedeixen, la qual cosa condueix a seriosos problemes en la formació
d’un fust sense defectes. És un arbre de port obert que en fase adulta presenta una capçada
àmplia i densa que afavoreix el seu creixement secundari (Aletà i Vilanova, 2013).
Els requeriments climàtics de l’espècie giren entorn als factors temperatura i
precipitació. Durant el període vegetatiu (maig-setembre) necessita bastanta calor, es
considera que el rang de temperatures mitjanes ha de ser superior a 10 ºC durant almenys
6 mesos a l’any (Becquey, 1997). Resisteix a temperatures baixes en ple hivern, fins als
-20ºC arribant als -30 ºC segons la procedència. En fases juvenils si a la tardor no ha
aconseguit una bona lignificació, una baixada brusca de temperatura malmet
irremissiblement els brots de l’any i a la primavera són de témer les gelades tardanes en
destruir els òrgans reproductius (Fady, 2003; Guàrdia et al., 2016). La precipitació ha de
ser superior a 700 mm, però va molt lligada a les característiques del sòl i també a
l’existència de zones freàtiques de poca profunditat, trobant arbres en condicions entorn
als 400 mm anuals. Requereix sòls profunds, poc compactes i amb bona aeració. Creix
bé en sòls arenosos si estan suficientment abastits d’aigua i matèria orgànica. Demostra
un grau de plasticitat fenotípica ampli en el cas del pH, tolerant bé els sòls calcaris i també
els lleugerament àcids (Masson, 2005). Els principals problemes fitosanitaris que
l’afecten són l’Antracnosi, el fong Gnomonia leptostyla/Marsonina juglandis, en els
climes continentals i la Bacteriosi, el bacteri Xanthomonas arborícola pv. juglandis, en
els climes més temperats.
L’espècie Juglans nigra L. és el noguer americà o negre, està present naturalment a
gairebé tota la meitat oriental dels EUA; a l’est temperat dels EUA des del sud d’Ontàrio,
Dakota del Sud a Geòrgia, nord de Florida i sud i centre de Texas. Aquesta àmplia
distribució explica el diferent comportament de l’espècie segons la procedència
(Becquey, 1997). A Europa es va introduir el 1928 (Jacamon, 1987; Rameau et al., 1989).
És considerada una de les millors fustes de planifoli del mercat americà i a Europa satisfà
les necessitats de l’industria en fusta de noguer; arriba a preus elevats però és l’únic
Juglans que garanteix els estàndards de qualitat i el subministrament regular. Actualment,
en les seves àrees d’origen s’instal·len plantacions per tal de mantenir el volum de
producció d’aquesta fusta i satisfer la demanda del sector de la transformació. Aquestes
són les evidents raons per les que està guanyant terreny al noguer comú tot i que el
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consumidor europeu li atribueix un color de fusta menys atractiu al de J. regia, acaba
comprant noguer negre (Aletà i Vilanova, 2014).
Els noguers negres (J. nigra, J. hindsii, J. major, entre altres) són arbres de fulla
caduca i els seus òrgans vegetatius es caracteritzen per l’olor característica que recorden
a la llimona concentrada. Precisen d’un gran espai vital i en els boscos ‘naturals’ de J.
nigra d’EUA aconsegueixen altures superiors als 30 m. La copa és àmplia amb tendència
a mantenir l’hegemonia de la guia, ja des de les fases juvenils, i tenir una ramificació fina
i de tendència horitzontal el que li confereix un port forestal i facilita la seva formació en
plantacions. El tronc s’esquerda des d’un principi i la seva gruixuda escorça va adquirint
un color molt fosc.
L’autoecologia d’aquesta espècie estableix uns 900 mm de precipitació i 13ºC de
temperatura mitjana anuals com necessaris per un bon desenvolupament. D’altra banda
és més resistent al fred hivernal que el noguer europeu però més sensible al vent, la seva
fusta s’esqueixa amb facilitat, s’ha de tenir cura amb els vents forts. Per aconseguir un
bon creixement necessita sòls rics, profunds i ben drenats, al mateix temps que ben
abastits d’aigua, és exigent en nutrients. Com a diferència important en front del noguer
comú a Europa es pot remarcar una general major resistència a les malalties per fongs de
les arrels com Armillaria mellea i Phytophthora spp., en canvi és molt més sensible a
l’Antracnosi que arriba a provocar grans defoliacions en els arbres (Masson, 2005;
Becquey, 1997).
Els híbrids de noguer que s’utilitzen en les plantacions per a producció de fusta
corresponen actualment als arbres obtinguts de les llavors produïdes en camps de
progenitors seleccionats de noguers negres per la seva capacitat d’hibridar-se amb J.
regia. A partir de la seva existència natural i la comprovació que les progènies híbrides
destacaven pel seu elevat creixement, atribuït al vigor híbrid (McGranahan i Catlin,
1987), primer els viveristes forestals francesos i després l’INRA de La Grande Ferrade
(Bordeus-França) van seleccionar dos principals progenitors, ambdós J. nigra. Els
parentals femenins seleccionats foren: ‘Ng209’, ‘Ng23’i ‘Ng38’, les seves progènies
quan es pol·linitzen amb J. regia, són els híbrids coneguts com Juglans × intermedia.
També cal recordar, que el fet de ser un híbrid no garanteix una bona conformació forestal
i en algun moment s’han comercialitzat per fusta altres progènies híbrides, per exemple
les conegudes com Juglans × paradox (J. hindsii × J. regia), que foren seleccionades per
patrons per plantacions fruiteres de varietats de J. regia, que aporten molt vigor però molt
poca aptitud forestal (Aletà et al., 2006).
Hi ha poca informació sobre les necessitats de cadascuna d’aquestes progènies i
s’estableix que els seus requeriments són intermedis entre els parentals. Per exemple, el
fototropisme, així com la sensibilitat a l’ombra, semblen ser menys pronunciats en els
híbrids que en el noguer comú (Arnold et al., 2011). D’altra banda, les seves necessitats
hídriques també intermèdies qualifiquen els híbrids com una interessant alternativa en
àrees amb menys dotació d’aigua (Lestrade et al., 2012). La progènie comercialment
s’identifica amb el nom del parental femení creuat amb Ra, abreviat de J. regia.
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Així el que es pot trobar al mercat és:
 Ng23×Ra i Ng38×Ra: ambdues progènies són el resultat del creuament
entre un genotip de J. nigra pol·linitzat per diversos de J. regia, seleccionats per
cobrir tot el període de floració femenina del noguer negre. Son progènies de
brotada tardana, finals d’abril, i amb una bona conformació forestal (Aletà et al.,
2006). Es pot identificar a la progènie Ng23×Ra com una mica més resistent a les
gelades hivernals que el noguer comú i menys afectat a les gelades tardanes de
primavera que el J. nigra, per mostrar una brostada tardana (Coello et al., 2009;
Barengo, 2001; Becquey, 1997).
 Mj209×Ra: correspon a un creuament, inicialment assignat a un J. nigra
pels respectius pol·linitzadors de J. regia, però que posteriorment s’ha vist que no
ho era i el viveristes l’han considerat com un J. major. Així tot i ser una de les
progènies més plantades a Espanya, sovint hi ha confusions amb la seva
identificació que quan ve d’horts llavorers espanyols és Ng209×Ra. Aquest
material està demostrant una gran capacitat d’adaptació a zones de sòls alcalins i
en àries càlides de la península Ibèrica (Lestrade et al., 2012), però no tolera bé
els sòls àcids (Bosshardt, 1985). La brotada és de tipus mitjana, posterior al 15
d’abril però sovint molt heterogènia (Aletà et al., 2006). En conjunt, la progènie
Mj209×Ra és més sensible al fred que els híbrids amb J. nigra, i sembla necessitar
una temperatura mitjana anual superior que la de Ng23×Ra.
En les Taules 1.2 i 1.3 es resumeixen les principals característiques morfològiques i
agronòmiques dels materials existents al mercat per a la producció de fusta de qualitat.
Taula 1.2. Principals característiques morfològiques dels noguers utilitzats en la producció de fusta
(Aletà, 2005).

Morfologia

J. regia

J. nigra

Híbrids

Nº de folíols

5-9

15-23

Entremig

Escorça

Llisa fins 12-20 anys

Rugosa a partir dels 3 anys

Llisa entre 3-20 anys

Gemmes

Globoses

Punxegudes

-----

Fruit

Nou comestible

Nou rodona, fosca i dura

Entremig. En té molt poques

Catafil·les

Oposades

Alternes

Oposades

Ramificació

Gruixuda i poques

Fina i abundant

Molt abundant
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Taula 1.3. Principals característiques d’interès agronòmic dels noguers emprats en la producció de
fusta de qualitat (Aletà et al., 2008).

Característiques

J. regia

J. nigra

Híbrids

Brotada

Precoç/tardana

Mitjana/tardana

Mitjana/tardana

Caiguda de fulles

Mitjana/tardana

Precoç

Precoç/mitjana

Resistència fred d’hivern

Variable
segons origen

Molt alta

Alta

Resistència sols calcaris

Alta

Baixa

Alta

Resistència sequera

Alta

Baixa

Mitjana

Resistència entollament

Baixa

Mitjana

Mitjana

Resistència bacteriosi

Baixa

Resistent

Mitjana

Resistència antracnosi

Mitjana

Baixa

Mitjana

Resistència Armillaria
mellea

Baixa

Mitjana

Mitjana

Resistència Phythophtora
spp.

Mitjana

Mitjana

Variable

Resistència Brenneria
nigrifluens

Mitjana

Resistent

Baixa/mitjana

1.4. ELS MATERIALS DE BASE DISPONIBLES DE NOGUER FORESTAL.
ESTRATEGIES DE SELECCIÓ.
Els noguers per producció de fusta es troben entre les espècies regulades pel Real
Decret 289/2003 sobre la comercialització de Material Forestal de Reproducció (MFR)
que és una transcripció espanyola dels requisits europeus.
El Catàleg Nacional de Materials de Base (CNMMB) recull els materials de base
(MB) autoritzats a Espanya dels quals es pot obtenir materials forestals de reproducció
certificant-ne la categoria en el seu origen, segons color de la etiqueta identificadora, que
també s’associa a una qualitat genètica.
En el cas dels Juglans es disposa de material de només dues categories de MFR tal
com s’especifica en la Taula 1.4. Els materials qualificats de noguer existents al mercat
són en bona part resultat de la selecció realitzada per l’IRTA.
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Taula 1.4. Materials de Base aprovats per Juglans spp. a Espanya.

MFR
Categoria

J. regia

J. nigra

Identificada

71 fonts llavoreres
repartides en 15
regions
de
procedència.

Qualificada

1 hort llavorer

Híbrids

3 fonts llavoreres
repartides en dues
regions
de
procedència.

Sense
selecció.
Només garantia de
procedència. Elevada
diversitat genètica

IRTA-

MB seleccionat per
creixement i rectitud.

5 progenitors de
família. 2 IRTA-FC

4 progenitors de MB seleccionat per
família. 2 IRTA-FC
creixement
i
homogeneïtat de la
progènie

FC

Qualificada

Qualificada

Millora genètica

7 clons

5 clons

MB seleccionat per
creixement
i
conformació forestal

Font: Web del MAPA, secció de recursos genètics forestals.

La següent fase de selecció s’està desenvolupant actualment a l’IRTA i precisament
aquest treball recull els resultats d’assaigs multi-ambient instal·lats amb les progènies
dels dos dels progenitors de família (PF) de J. regia de categoria qualificada per tal de
poder passar-los a la categoria de controlats.
Avançar en la selecció dels Materials de Base, aconseguir materials capaços de
produir MFR controlat, suposa tenir molt clar què s’està fent al seleccionar i quin interès
té aquesta selecció per la espècie. En el cas del noguer, l’objectiu és marcar criteris d’ús
de cada material.
Els arbres, degut a la seva longevitat i a la complexitat dels ecosistemes en els que es
desenvolupen, creixen en ambients molt heterogenis, tant a escala espacial com temporal.
Al llarg de la seva vida, es produeixen importants canvis en les condicions ambientals
(disponibilitat de llum, aigua i nutrients) i han de desenvolupar mecanismes que els
permetin aclimatar-se a aquestes variacions ambientals per poder sobreviure i reproduirse. La resposta de les poblacions forestals a les variacions ambientals varia segons l’escala
temporal. A mig i llarg termini, les poblacions poden contenir una variabilitat genètica
adequada per respondre a l’heterogeneïtat ambiental. Però, a curt termini, els individus i
poblacions persisteixen davant les condicions ambientals adverses només modulant la
seva expressió gràcies al que es coneix com plasticitat fenotípica: la capacitat dels
genotips d’alterar de forma significativa la seva expressió en relació a determinats factors
ambientals (Bradshaw, 1965; Schlichting,1986; Scheiner, 1993; Hamrick, 2004). La
manera en què un genotip pot generar diferents fenotips afecta a casi tots els aspectes de
la gestió i de la política forestal, i en especial als programes de millora. Les respostes
plàstiques poden expressar-se tant en el cicle de vida d’un individu concret com a través
de les generacions (Agrawal et al., 1999; Miner et al., 2005).
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La interacció genotip  ambient (GA), és a dir, les diferències genètiques en
plasticitat, es detecta quan el comportament relatiu dels genotips és diferent per a cada
ambient i constitueix un important factor limitant que afecta de manera molt directa als
programes de millora (Zas et al., 2004). Els processos de selecció es compliquen ja que
els “millors” genotips varien segons l’ambient de proba. Les diferències genètiques en
plasticitat condicionen, a la vegada, les recomanacions d’ús dels materials de base i dels
seus materials de reproducció associats. Una alternativa alhora d’utilitzar material
millorat variable en plasticitat, és definir zones ambientals homogènies, aptes per grups
de genotips que tinguin un patró similar, i seleccionar, dins de cada zona, genotips
específicament adaptats (Wright, 1976). Una altra opció seria identificar genotips estables
amb bon comportament general per utilitzar en un ampli rang d’ambients (Finlay i
Wilkinson, 1963). Ambdues opcions presenten pros i contres i s’escollirà una o altra
estratègia segons l’espècie, els resultats dels assajos multi-ambient i la disponibilitat
econòmica.
Els assajos genètics multi-ambient són una de les eines més apropiades per gestionar
els recursos forestals i estudiar la resposta de les espècies davant el canvi climàtic
(Mátyás, 1994; Schmidtling, 1994; Sáenz-Romero et al., 2006). En aquests assajos es
pretén, per una part, observar la resposta de diferents genotips en un mateix ambient i,
per altra, avaluar el comportament d’un mateix genotip davant diferents condicions
ambientals. Les previsions climàtiques en les zones amb clima mediterrani reforcen la
necessitat d’estudis de l’adaptació i aclimatació del material genètic de reproducció
davant les noves condicions ambientals.
La gestió eficient de les futures plantacions forestals i el disseny d’estratègies de
conservació de recursos genètics depèn en gran mesura del coneixement sobre la
variabilitat genètica, la plasticitat fenotípica i les diferències genètiques en plasticitat de
les espècies forestals, especialment en caràcters adaptatius. Aquest coneixement permetrà
optimitzar els recursos i les possibilitats d’èxit dels programes mitjançant l’elecció de
materials de base adequats (López, 2009).

1.5. ESTRATÈGIA DE L’IRTA
La bona adaptació de J. regia a les condicions de clima i sòl de l’àrea mediterrània i
el fet de que la seva fusta sigui més preuada a Europa que la de J. nigra, va portar a
l’IRTA a desenvolupar des de 1993 un programa de selecció de J. regia per ús forestal.
En una espècie seleccionada des de l’antiguitat més remota pel seu fruit s’havia de poder
trobar caràcters forestals ancestrals gràcies a que la seva perpetuació a través del temps
sempre ha estat per llavor (Garavel, 1959; Polliglioni et al., 2017).
El 1993 els treballs de selecció de noguer es van iniciar amb la localització d’arbres
“plus” de procedències molt diverses de la península Ibèrica. Posteriorment, un cop
introduïts en col·lecció d’avaluació es van estudiar les característiques de les seves
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progènies, inicialment en viver i després en assajos a camp. En aquest mateix any en el
marc d’un projecte europeu (AIR3CE/DG VI CT92-0142), s’implementa una Xarxa
Experimental ”EuropeanWalnut“ amb 16 plantacions en 5 països europeus (Alemanya,
Grècia, França, Itàlia i Espanya) amb un mateix disseny experimental i amb un número
semblant de genotips. Durant els anys 1995 al 2000 es van avaluar trets relacionats amb
l’adaptació i la qualitat de la fusta (Fady et al., 2003). El 2003 Aletà et al., va analitzar
l’evolució anyal d’aquests materials de Juglans però només en els dos assajos instal·lats
a Catalunya. De la suma d’aquests resultats va sorgir la decisió d’instal·lar dos
progenitors de família de J. regia que es van donar d’alta al CNMMB per a producció de
MFR qualificat al 2016. Els materials de base estan registrats com IRTA-MB1 i IRTAMB2.
Per tal de millorar el coneixement sobre la resposta productiva d’aquests materials
seleccionats a l’IRTA, l’any 2008 es va posar en marxa una xarxa d’avaluació genotip ×
ambient distribuïda en el nord peninsular espanyol en el marc d’un projecte INIA
coordinat entre diferents CCAA. Es varen instal·lar els plançons de MFR dels dos
progenitors de família de J. regia registrats comparats amb dos més de J. nigra, encara
no registrats, amb un tercer de J. regia també pre-seleccionat per l’IRTA però no registrat
i emprant com testimonis les dues progènies comercials Ng23×Ra i Mj209×Ra.
El present treball recull els resultats aconseguits fins ara en aquesta xarxa d’avaluació
de Juglans pel seu ús forestal en sis estacions diferents que van de Galícia a Catalunya.
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2. OBJECTIUS
Es pretenen avaluar una xarxa existent genotip × ambient d’assaigs genètics de noguer
per fusta, establerta en el nord peninsular els anys 2008-2009, que va incloure tres
progènies de J. regia, dues més de J. nigra i dos testimonis comercials de J. × intermedia,
amb els següents objectius específics:
- Estudiar la importància de la interacció genotip × ambient.
- Avaluar el comportament adaptatiu i productiu dels diferents materials assajats per
tal d’establir criteris d’ús específics, en especial per als PF de J. regia catalogats.
- Estudiar en detall el comportament diferencial dels materials de J. regia ja catalogats
vs els híbrids comercials per tal de passar-los de la categoria qualificada a controlada.
- Avaluar l’interès potencial de registrar algun nou material en la categoria de
productor de MFR qualificat.
- Avaluar la producció de fusta quantitativa i qualitativament de les diferents
progènies a la parcel·la de Torre Marimon als 11 anys.
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3. MATERIALS I MÈTODES
3.1. LOCALITATS
Els anys 2008-2009 es va instal·lar una xarxa d’avaluació genotip × ambient, amb set
progènies de Juglans, distribuïda en sis localitats del nord peninsular espanyol en el marc
d’un projecte INIA RTA2005-00057-C05-00 coordinat entre diferents instituts de
recerca: antic DIEF de Castella i Lleó (Valonsadero), SERIDA d’Astúries (Villaviciosa),
CIF de Galicia (Lourizán), antic GAVRN de Navarra (Etxauri) i CTFC i IRTA de
Catalunya, de Solsona i de Caldes de Montbui, respectivament.
Les sis parcel·les de l’assaig genètic multi-ambient (EMA) estaven, i en alguns casos
estan, ubicades a: Calabazanos (Palència), Cangas de Onís (Astúries), Etxauri (Navarra),
Noceda (Lugo), Palmerola (Girona) i Torre Marimon (Barcelona) (Fig. 3.1). Totes les
parcel·les es van establir en el primer trimestre de 2008, excepte l’assaig de Calabazanos,
que va ser instal·lat un any més tard, a l’abril 2009. A la Taula 3.1 es resumeixen les
característiques de cadascuna de les parcel·les.

Figura 3.1. Localització de la xarxa d’assaig en el nord de la Península Ibèrica. Font: elaboració pròpia
amb el mapa de fons del Instituto Geográfico Nacional (España) (IGN).
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Taula 3.1. Localització, principals característiques climàtiques i resum de la gestió silvícola de les
parcel·les de l’assaig multi-ambient.
EMA

Calabazanos

C. de Onís

Etxauri

Noceda

Palmerola

T. Marimon

Província

Palència

Astúries

Navarra

Lugo

Girona

Barcelona

Longitud

4º29’44’’O

5º01’32’’O

1º54’25’’O

7º 26’52’’O

2º00’37’’E

2º09’59’’E

Latitud (N)

41º56’32’’

43º19’4’’

42º47’11’’

42º40’24’’

42º09’25’’

41º36’56’’

Altitud (m)

720

468

430

550

1065

203

RIU1

17

4

7

2

9

9

Any de plantació

2009

2008

2008

2008

2008

2008

Marc de plantació (m)

5×5

5×5

5×5

5×5

5×5

5×5

Precipitació anual (mm)

434

825

986

978

585

630

Precipitació estival (mm)

153

277

352

239

240

277

Temp. mitjana anual (ºC)

12,3

12,0

12,2

12,1

9,7

15,5

17,6

12

14,5

13,9

17,5

15

138

66

56

82

79

85

Núm. dies lliures gelada

310

338

323

328

259

359

pH4

8,6

5,5

>7

-

8,2

8

Calç activa(%)4

6

6

<2

-

9

<3

MO oxidable (%)4

1,1

2,75

escassa

-

4,10

1,62

Profunditat sol (m)4

<1m

<1m

-

-

-

<1m

Classe textural4

Franargilosa

Franllimosa

-

-

Franca

Franargilosa

Continentalitat (ºC)

2

Índex (ºC/mm*1000)

Material vegetal

Reg

3

IRTA-MB2
/MBT218/
MBNg3/MBNg1
0/Ng23×Ra
Si

-

Fertilització

Adobat fons MO

Tipus de poda5

Dinàmica

Control competència
herbàcia

Desbrossar

IRTA-MB1/ IRTA-MB2/ MBT218/ MBNg3/ MBNg10/ Mj209×Ra/ Ng23×Ra

-

Si
Adobat fons MO
+ corrector pH

-

No

-

No

Dinàmica

Dinàmica

Dinàmica

Desbrossar

Manual
entre
files (2n any)
Desbrossar
Llaurat fins 3r
any)

Si
Adobat fons MO
+ repetició als 8
anys.

Formació (ultima
Dinàmica
juny2010)

Cap intervenció

Desbrossar
(2-3 cops any)

Regió d’identificació i utilització del material forestal de reproducció on s’ubica cada assaig (Garcia del Barrio et al.,
2001). 2 Diferència entre la temperatura mitjana del mes més càlid i la temperatura mitjana del mes més fred (ºC); 3
Temperatura mitjana del mes més càlid / Precipitació estival*1000); 4 Anàlisi del sòl realitzat a l’inici de la plantació;
5
Metodologia de poda descrita en Lefèvre i Carmille (2005).
1
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3.2. MATERIAL VEGETAL
Els materials en avaluació són els PF de Juglans regia seleccionats per l’IRTA i
registrats en el CNMMB: el IRTA-MB1 (MBT-231), el IRTA-MB2 (MBPo-6) i MBT218 (en vies de selecció); els de J. nigra: MBNg-3 i MBNg-10, també pre-seleccionats
per l’IRTA, i les progènies híbrides comercials: Mj209×Ra i Ng23×Ra (Taula 3.1).
Tots els plançons de la xarxa d’assaig van ser produïts en els vivers de Forestal
Catalana a partir de les llavors recollides en els PF corresponents de les col·leccions de
l’IRTA ubicades a Mas Bové (Constantí, Tarragona), de tal manera que el conjunt de
llavors recollides en cada progenitor femení, constituí una progènie de mig germans donat
que el progenitor masculí es desconegut para cada llavor individual.
Les nous es van estratificar en fred, el temps adequat per cada espècie de Juglans (un
mes en J. regia, 3 mesos en els híbrids i 5 mesos en els J. nigra (Aletà, 1994)) i posterior
sembra directa elegint les nous obertes i no contaminades. Tots els plançons utilitzats van
ser plantes d’un any, arrel nua i amb una altura mitjana variable segons la progènie (Fig.
3.2).

Figura 3.2. Mitjanes corregides i errors estàndard associats per l’altura total just després de la plantació
dels set genotips avaluats. Diferents lletres mostren diferències significatives entre progènies a un nivell de
significació de p<0,05 utilitzant el mètode de “diferències mínimes quadrades” (LSD).

A l’assaig de Calabazanos no estan representats els genotips IRTA-MB1 i Mj209Ra.

3.3. DISSENY DELS ASSAIGS I GESTIÓ APLICADA A LES PARCEL·LES
Les plantacions es van establir amb els plançons a arrel nua d’una saba, a un marc de
5×5 m, ocupant doncs cada assaig una superfície total de 4.700 m2, una mica menys el de
Calabazanos. El disseny va ser en blocs complets a l’atzar (BCA) amb tres repeticions i
unitats experimentals (u.e.) de 9 arbres, 3×3 arbres, de la mateixa família en cada repetició
per un total de 27 arbres per família i lloc.
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Totes les parcel·les han estat gestionades amb criteris de mínima intervenció per tal
de no desvirtuar l’expressió dels caràcters avaluats especialment pel que fa a l’esporga,
la fertilització o l’aportació hídrica. L’esporga aplicada ha sigut dinàmica, elevant poc a
poc el tronc i mantenint com a criteri bàsic la dominància de l’eix. Les intervencions
s’han procurat fer a l’estiu, en l’època de la parada del creixement per la calor. En els
assajos de Etxauri, Calabazanos i T. Marimon es disposa de reg de suport pels períodes
estivals, a més en aquestes tres parcel·les es va realitzar un adobat amb matèria orgànica
l’estiu abans de plantar (unes 20t/ha). Els criteris de l’aportació hídrica han estat els
establerts per cada responsable de parcel·la de manera que s’apliqués l’aigua necessària
per a què no s’observés patiment per manca d’aigua. L’adobat de fons es va decidir
basant-se a partir dels anàlisis de sòl corresponents. En la resta de llocs no es va disposar
de reg ni es va fer un adobat inicial.
Els dos primers anys de la plantació es van treure les males herbes manualment al
voltant dels plançons per tal d’eliminar tota possible competència. Pel manteniment entre
línies s’ha passat la desbrossadora de un a tres cops l’any en funció del lloc.

3.4. MEDICIONS
Per realitzar l’estudi genotip × ambient es van prendre dades d’un conjunt de caràcters
escollits per mostrar l’aptitud dels arbres en relació a la capacitat de producció de fusta
de qualitat i la seva adaptació al medi: creixements primaris i secundaris (vigor),
conformació (rectitud i dominància) i dades de fenologia.
A l’assaig de T. Marimon s’ha realitzat un estudi més exhaustiu per tal d’avaluar i
caracteritzar la producció de fusta de les diferents progènies fins els 11 anys d’edat.
Les mesures dasomètriques es prenien un cop l’any en parada vegetativa, des de la
plantació fins l’actualitat, mentre que les fenològiques es feia setmanalment durant
l’època de caiguda de fulla i brotada. Cal considerar que no es disposa en totes les
plantacions de totes les dades. En la Taula 3.2 es detalla quines mesures es va prendre en
cada ubicació.
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Taula 3.2. Caràcters estudiats i calendari de disponibilitat de dades per l’anàlisi.

Variable

Tipus

Edat
(anys)

Calabazanos

Altura (cm)

QN1
continua

0

×

1

×

2

×

3

×

4

C. de Etxauri Noceda
Onís
×
×
×

×
×

×

×

×

Palmerola T.
Marimon
×

×

×

×

×

×
×

×

×

5

×

×

×

×

6

×

×

×

×

7

×

×

8

×

×

9
10

×

×
×

×

×

11
Altura
(cm)

fust

QN
continua

×

9

×

10

×

×

11
Diàmetre
normal
(mm)

QN
continua

6

×
×

9
10

×

Dominància

QL2
Ordinal

4

×

7

×

8

×

10

×

4

×

7

×

8

×

9
10
QL
Ordinal

×

×

×
×

11

Precocitat
brotada

×

×

QN
continua

QL
Ordinal

×

11
Diàmetre
2.5m (mm)

Rectitud

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

11

×

2

×

3

×

×

4

×

5

×

×

×

×

×

×

×

×
×
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6

×

8

×

9
Precocitat
dormició

QL
Ordinal

×

×

1

×

2

×

×

3

×

×

4

×

5

×

6

×

×
×

×

7
Presència de QL
punta seca Binaria
(%)

×
×

3

×

×

×

×

1QN:

Quantitativa; 2QL: Qualitativa. Totes les variables QN compleixen el requisit de normalitat (test Shpiro-Wilk/histograma
de distribució de dades).

3.4.1. Creixement
Les variables de creixement estudiades van ser l’altura total de l’eix principal de
l’arbre (H), l’altura del fust fins a la primera branca de la capçada (Hf) i el diàmetre del
fust a 130 cm del sòl (Dn). L’altura total es va mesurar els primers anys de la plantació
mitjançant el regle telescòpic Nestle-Telefix de 10 metres (error 1% segons
especificacions tècniques (E.T.)) i després es va mesurar amb hipsòmetre Vertex-III
(error 1% segons E.T.). L’altura del fust (Hf) es va començar a mesurar als 9 anys d’edat
només en les parcel·les de Cangas de Onís i Torre Marimon utilitzant també l’hipsòmetre
Vertex-III. La variable Dn es va mesurar amb una forcípula o peu de rei digital de la marca
comercial Mitutoyo (error 1% segons ET) a partir dels 6 anys d’edat. En alguns assajos
es va mesurar el diàmetre en dues direccions, l’una seguin la direcció paral·lela a les línies
de plantació i l’altre la perpendicular, en aquests casos la variable Dn es va obtenir com a
mitjana de la mesura dels dos diàmetres creuats.
A més, en a l’assaig de T. Marimon, 11 anys després de la plantació (any 2018) es va
mesurar el diàmetre longitudinal i transversal del tronc a 2,50 m d’alçada (D2,5). En aquest
assaig es va obtenir l’el·lipticitat del fust (E) a 1,30 m i a 2,5 m d’altura a partir de la
fórmula (UNE-EN-1310, 1997):
𝐸=(

𝐷−𝑑
𝐷

) ∗ 100

[Eq. 1]

on E és la el·lipticitat en unitats percentuals amb valors creixents quan major és
l’efecte, D és el diàmetre major registrat i d el diàmetre menor. Totes les mesures es van
efectuar en parada vegetativa.
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3.4.2. Conformació dels arbres
Les variables per descriure la conformació forestal dels arbres van ésser la dominància
apical (dom) i la rectitud (rec) fins a 2 m d’alçada, per ser aquestes característiques
indicadores o generadores de possibles defectes.
La dominància apical valora la competència que pot tenir la guia amb la resta de
branques laterals. Per a valorar-la es va utilitzar una escala ordinal de tres nivells:
7= Arbre amb una guia dominant
4= Arbre bifurcat que pot recuperar la dominància mitjançant intervenció silvícola
1= Arbre bifurcat irrecuperable
La rectitud del tronc principal de l’arbre es va valorar seguin una escala ordinal de
tres nivells, segons la gravetat de les curvatures que presentaven els arbres, i tenint en
compte si podrien desaparèixer amb l’edat.
7= Arbre recte
4= Arbre torçat que pot recuperar la rectitud amb els anys.
1= Arbre torçat irrecuperable.
Aquestes característiques es van mesurar també en parada vegetativa al final de cada
període vegetatiu. L’anàlisi d’ambdues variables s’ha realitzat a partir de la mitjana dels
diferents anys mesurats.

a

b

c

Figura 3.5. Classificació dels arbres segons la rectitud del fust. D’esquerra a dreta: completament recta
(a), lleugerament corbat (b) i molt corbat (c) (parcel·la de T. Marimon als 11 anys d’edat).

20
Treball Final de Grau- A. Teixidó. ETSEA-UdL Octubre 2019

Estudi genotip-ambient (G×A) de Progenitors de Família de Juglans spp. assajats en una xarxa d’avaluació en el nord peninsular.
Valoració del material pel seu ús forestal.

3.4.3. Caràcters fenològics
Per la determinació de la fenologia vegetativa de cada progènie, durant les èpoques
de brotada i entrada en dormició es va fer un seguiment setmanal de cada arbre
individualment a partir de dues metodologies específiques per a J. regia, ambdues
basades en un sistema de puntuació de cinc nivells. L’estadi de brostada va seguir la
metodologia descrita per Germain et al. (1999; des de 0=> 50% de brots tancats fins 4=>
50% brots amb fulles completament desenvolupades) i les etapes de la caiguda de fulla
descrits per Diaz i Fernández-López (2005; des de 5= l’arbre tenia més del 75% de les
seves fulles fins 1= arbre no tenia fulles). De entre totes las mesures realitzades durant
cada època de brotada i d’entrada en dormició respectivament, es va seleccionar la data
que va maximitzar les diferències entre arbres en cada lloc.
3.4.4. Presència de punta seca
No existeix constància de les causes de la presència de la punta seca, podent ser tant
per causes biòtiques com abiòtiques (gelada, herbivoría, estrès hídric, etc.). No obstant,
durant la única avaluació realitzada per aquesta variable el maig del 2010, els brots apicals
danyats estaven completament morts des de l’àpex fins el creixement anterior, sense
signes d’atac d’insectes. A més, durant l’any d’avaluació es van constatar gelades
primerenques en els quatre llocs d’assaig a on es va avaluar el dany en el brot apical
(Taula 3.2). Això suggereix que les gelades van poder ser la principal causa de dany
convertint-se aquesta variable en una aproximació a la resistència a les gelades de les
diferents progènies. Aquesta variable binomial es va avaluar de manera dicotòmica, de
tal manera que va tenir valor “0” quan hi va haver presència de punta seca i valor “1” en
absència de punta seca.
3.4.5. Caracterització del fust i del potencial productiu a l’assaig de T. Marimon
A l’assaig de T. Marimon es va avaluar als 11 anys d’edat la cilindricitat del tronc
𝐷𝑛

(𝑇𝑐 =
), la conicitat del canó (𝐶 =
𝐷2.5

𝐷𝑛−𝐷2,5
𝐻

) i la presència de nusos oberts al fust. Per

avaluar los nusos es va realitzar un recompte de cicatrius de poda obertes en trams de 50
cm fins els 2,5 m d’altura, classificant els arbres segons la quantitat de defectes presents
en aquests primers 2.5 m de tronc.

Figura 3.6. Absència de defectes superficials (esquerra). Presència de defectes superficials generats
per la poda (dreta) (parcel·la de T. Marimon als 11 anys d’edat).
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Per estimar la situació productiva actual de la plantació es van avaluar els paràmetres
de producció i qualitat conjuntament. El percentatge de troncs que el final del torn podrien
generar fusta de “1a qualitat” es va establir de la següent manera: del total d’arbres inicials
es van seleccionar els que tenien un tronc igual o superior al diàmetre normal mitjà del
assaig, i del total anterior es van escollir els rectes i, finalment, entre aquests els que no
tenien defectes superficials a l’edat considerada de 11 anys. En aquest cas, la valoració
es va efectuat considerant el primer tram de tronc de 2,5 m de longitud i com a arbres
rectes les categories de rectitud 4 i 7.

3.5. ANÀLISI ESTADÍSTIC
Tots els anàlisis es van dur a terme utilitzant el paquet estadístic SAS 9.4 y JMP v.13
(SAS Institute, Cary, NC, EE. UU.). Considerant les dades preses des del moment de la
plantació fins els nou anys d’edat per caràcters de creixement, fenologia, conformació i
resistència a la gelada (Taula 3.2). En l’avaluació de la producció de fusta de la parcel·la
de T. Marimon es van utilitzar les dades preses fins els 11 anys d’edat.
3.5.1. Correcció de la autocorrelació espacial
Primer es va realitzar una prospecció espacial per cada variable i ambient, quan es va
detectar autocorrelació espacial es van corregir les variables utilitzant el mètode
“d’anàlisi espacial iteratiu” (ISA; Zas, 2006).
S’ha demostrat que en els assajos genètics forestals l’heterogeneïtat espacial és la
norma (CostaSilva et al., 2001; Dutkowski et al., 2002; Fu et al. 1999; Hamann et al.,
2002; Magnussen, 1990). Quan hi ha una heterogeneïtat espacial, les dades es
correlacionen i es vulnera el requisit d’independència de las dades en estadística
paramètrica. Això afecte tant a l’estimació de paràmetres genètics com a les
comparacions entre genotips (Magnussen, 1993; Dutkowski et al., 2002; Hamann et al.,
2002; Zas, 2006). Entre els enfocaments per afrontar l’autocorrelació espacial, la
geoestadística ha mostrat resultats prometedors (Fu et al., 1999; Hamann et al., 2002;
Zas, 2006). Així, es va examinar l’estructura espacial de les variables dependents en cada
ambient mitjançant la construcció de semivariogrames empírics pels residus ajustats per
a l’efecte del genotip amb el procediment SAS VARIOGRAM. Quan les variables eren
dependents espacialment, es van ajustar les dades originals per a l’autocorrelació espacial
seguint el mètode d’anàlisi espacial iteratiu (ISA) (Zas, 2006).
3.5.2. Genètica quantitativa
S’han ajustat models mixtos lineals generalitzats d’arbre individual per a totes les
variables en base a un model simple de doble entrada un cop corregides espacialment les
dades:
𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝐺𝑖 + 𝐴𝑗 + 𝐵𝑘 (𝐴𝑗 ) + 𝐺𝐴𝑖𝑗 + 𝐺𝐵𝑖𝑘 (𝐴𝑗 ) + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙

[Eq.2]
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on:
- Yijkl és el valor de la variable resposta mesurada en l’arbre l del genotip i en l’ambient
j en el bloc k dintre de l’ambient j.
-  és la mitjana global.
- Gi és l'efecte fix del genotip i (famílies de mig germans).
- Aj és l'efecte fix de l’ambient j (llocs d’assaig).
- Bk(Aj) és l'efecte aleatori del bloc k niat a l’ambient j.
- GAij és l'efecte fix de la interacció entre el genotip i i l’ambient j.
- GBik(Aj) és l'efecte aleatori de la interacció entre el genotip i i el bloc k niat a
l’ambient j (terme d’error intrabloc).
- ijkl és el efecte aleatori del arbre l o terme del error intraplot.
Per les variables de creixement, normalment distribuïdes, es va emparar un model
mixt, procediment MIXED de SAS (Littell et al. 2006). Aquest model va permetre
treballar amb heterogeneïtat de variàncies residuals, ja que es van observar grans
diferències en el creixement entre els ambients d’assaig avaluats (Taula 4.1).
Pels trets fenològics (brotada i entrada en dormició), atès que es van realitzar diverses
avaluacions per temporada, es va escollir només una data d’avaluació, la que representava
la major quantitat de variància fenotípica. En altres paraules, es va escollir la data
d’avaluació de cada temporada en què es donava la major variació de fenologia entre
arbres amb la finalitat de facilitar la detecció de la variació genètica entre famílies de mig
germans. Per tant, aquests trets de fenologia es van convertir en categories ordenades i es
van ajustar com a model de probabilitats proporcionals (Mc Cullagh, 1980). El mateix
model també es va aplicar a les variables de rectitud i dominància. Per estimar els
components de la variància en aquest tipus de variables, s’ha utilitzat el mètode de
màxima pseudo-versemblança (ML) del procediment GLIMMIX de SAS per a les
probabilitats acumulades, assumint una distribució multinomial, una funció d’enllaç
“cumprobit” i aproximada per quadratura adaptativa (Gilmour et al., 1997).
Per als danys en el brot apical com a tret binari, els components de la variància es van
estimar utilitzant el mètode restringit de pseudo-versemblança específica del subjecte del
procediment GLIMMIX de SAS, assumint una distribució de probabilitat binomial i una
funció d’enllaç “logit” (Littell et al., 2006).
Per les variables normals y binaries es van estimar les mitjanes familiars corregides
(LSMEANS del Proc MIXED i del Proc GLIMMIX de SAS respectivament) i es va
contrastar la significació de les diferències entre famílies utilitzant el mètode de
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diferències mínimes quadrades (LSD). Per les variables ordinals, ja que la distribució
multinomial del Proc. GLIMMIX de SAS no permet l’estimació de les LSMEANS, s’ha
recorregut a considerar l’efecte del genotip com aleatori i així estimar els millors
predictors lineals no esbiaixats (BLUPs) dels efectes genotípics, que permet la
comparació entre genotips sense donar un valor en escala real. A més, es van calcular les
correlacions (Pearson) entre edats i caràcters a partir de les mitjanes familiars o els BLUPs
respectivament segon la variable (correlacions genètiques).
La rellevància relativa de les interaccions entre el genotip i l 'ambient es va estimar
amb la proporció (σ2G×A/σ2G) on σ2G i σ2G×A són els components de la variància del genotip
i de la interacció genotip × ambient respectivament. Per estimar els components de la
variància es va ajustar un model similar al mostrat en la Eq. 2 però en el que tots els
efectes es van considerar aleatoris.
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4. RESULTATS
4.1. COMPARACIÓ DEL COMPORTAMENT ADAPTATIU I PRODUCTIU
DELS MATERIALS.
● Creixement
Els resultats mostren diferències de creixement entre els diferents ambients d’assaig
(Taula 4.1) de tal manera que Calabazanos, T. Marimon i Etxauri van mostrar els majors
creixements i per tant semblen ser les millors estacions de les sis avaluades.
Taula 4.1. Mitjana i l’error estàndard (e.s.) de les variables de creixement per cada lloc i any de
mesurament.
Lloc
Variable

Edat
(anys)

Altura
total (cm)

0

46,0 ± 1,3

1

68,8 ± 2,6

2

161,9 ± 5,3

3

258,0± 4,6

Cangas de
Onís

Calabazanos

4

Etxauri

1

Noceda
34,0 ± 1,1

56,7 ± 1,6

106,0 ± 3,7

62,0 ± 1,4
139,0 ± 2,6

40,3 ± 0,9

212,0 ± 3,6

50,0 ± 3,7

85,0 ± 2,8

81,8 ± 2,0

200,0 ± 3,2
304,0 ± 3,6
418,0 ± 4,9

180,5 ± 7,2

132,0 ± 3,5

486,0 ± 5,9

6

519,0 ± 8,0

230,0 ± 6,6

139,0 ± 6,3

571,0 ± 6,1

7

639,5 ± 8,0

260,8 ± 9,6

8

679,4 ± 8,0

306,6 ± 11,8
339,0 ± 9,3

758,5 ± 9,6

238,0 ± 5,6

10

271,0 ± 8,9

318,7 ± 4,5

321,4 ± 3,6
67,5 ± 1,3

9
10

686,0 ± 8,6

743,3 ± 7,8

9

6

645,0 ± 7,1

387,0 ± 14,3

11

1

60,6 ± 1,7

432.6 ± 5,6

11

Diàmetre
2.5
m
(mm)

42,0 ± 1,01

5

10

Diàmetre
normal
(mm)

Torre
Marimon

44,0 ± 1,1

155,9 ± 6,1

9

Altura
fust (cm)

Palmerola

120,3 ± 3,5

21,7 ± 1,3

84,0 ± 1,0

34,8 ± 1,7

107,0 ± 1,3

39,1 ± 1,8

114,0 ± 1,5

11

124,0 ± 1,6

11

115,6 ± 1,6

Els buits signifiquen que no hi ha dades disponibles.
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4.1.1. Altura total (H)
En l’anàlisi de variància es van detectar efectes significatius de l’ambient d’assaig
(A), dels genotips (G) i de la interacció G×A per l’altura de cada any analitzat (Taula 4.2).
L’efecte del lloc augmenta any rere any amb el temps, el que s’observa en els valors
de l’estadístic F, i el mateix passa amb el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A
respecte al efecte genètic cada cop és major, tot i que l’any 9 aquests valors disminueixen
(Taula 4.2). Aquest resultat, als nou anys d’edat, pot ser el resultat d’una insuficient
mostra ja que només es disposa de dades de dos localitats.
Taula 4.2. F-valor, nivells de significació associats i graus de llibertat dels efectes fixes del genotip
(G), de l’ambient d’assaig (A), del bloc (B), de les interaccions G×B(A) i G×A per l’altura a l’any 3 (H3),
a l’any 6 (H6) i a l’any 9 (H9). Es mostra també el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte
l’efecte genètic a partir del model amb tots els efectes com aleatoris.

Pr>F

(σ2G×A/σ2G)

16,57

<0,0001

0,55

806

9,12

<0,0001

10

806

4,52

<0,0001

A

4

806

961,82

<0,0001

G×B(A)

55

806

1,33

0,0599

G

6

598

15,38

<0,0001

G×A

16

598

11,43

<0,0001

B(A)

8

598

1,79

0,0767

A

3

598

1455,37

<0,0001

G×B(A)

43

598

2,24

<0,0001

G

6

303

22,36

<0,0001

G×A

6

303

13,18

<0,0001

B(A)

4

303

1,47

0,2112

A

1

303

1042,75

<0,0001

G×B(A)

24

303

2,15

0,0018

g.l. Num1

g.l. Denom2

G

6

806

G×A

22

B(A)

Variable
H3

H6

H9

(1) Graus

Efecte

F-valor

0,79

0,59

de llibertat del numerador.(2) Graus de llibertat del denominador

Als tres anys d’edat, les famílies de J. regia, els materials més petits en el moment de
la plantació, van superar als plançons de J. nigra de la progènie MBNg-3. El 2017 (9 anys
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d’edat) els materials amb creixements superiors en altura foren el MBNg-10 de J. nigra i
la progènie híbrida Ng23×Ra. L’IRTA-MB2 va presentar un creixement primari no
diferent al de la progènie híbrida Mj209×Ra, i la progènie MBNg-3 va ser la pitjor en tots
els casos (Fig.4.1).

Figura 4.1. Mitjanes corregides i errors estàndard associats per l’altura total als tres (a), als sis (b) i als
nou (c) anys després de la plantació dels set genotips avaluats. Diferents lletres mostren diferències
significatives entre progènies a un nivell de significació de p<0,05 utilitzant el mètode de “diferències
mínimes quadrades” (LSD). La taula 4.1 mostra els llocs d’assaig que proporcionaren les dades per cada
edat.

En termes dels ambients d’assaig (Taula 4.3), Noceda, presenta diferències
significatives amb la resta d’ambients, amb una mitjana en altura inferior. Al llarg del
anys s’observen diferències significatives entre tots els ambients en altura. El no tenir
representades tots els ambients al llarg dels anys dificulta la interpretació dels resultats,
però s’observa que a Torre Marimon i Calabazanos els creixements són superiors, en
canvi a Noceda, Palmerola i Cangas de Onís són de mitjana clarament inferiors.
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Taula 4.3. Altura mitjana en cada ambient d’assaig para cada any d’avaluació. Les diferències entre
ambients es van obtenir mitjançant el test de comparació múltiple pel mètode de diferències mínimes
quadrades (LSD). Diferents lletres significa diferències significatives a un nivell de significació de p<0.05.

Ambient

Alçada (cm)

Error
Estàndard

Test

Any 3
T. Marimon

304,4

3,64

A

Calabazanos

258,5

4,61

B

Etxauri

212,1

3,60

C

C. Onís

106,1

3,73

D

Noceda

50,4

3,72

E

T.Marimon

571,3

6,09

A

Calabazanos

518,6

7,99

B

C. Onís

229,6

6,57

C

Palmerola

138,7

6,31

D

T.Marimon

686,3

8,57

A

C. Onís

339,4

9,35

B

Any 6

Any 9
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Any 3

Any 6

Any 9

Figura 4.2. Normes de reacció (G×A) per l’altura dels set genotips per a cadascun dels ambients d’assaig
per cada any de avaluació.

A l’any tres (Fig. 4.2), les localitats de Cangas de Onís, Etxauri i T. Marimon
presenten més variació que Calabazanos i Noceda. S’observa que la progènie IRTA-MB2
presenta un creixement similar els híbrids excepte a Cangas de Onís i la progènie MBNg3 mostra un creixement inferior en tres dels ambients en avaluació.
A l’any 6 (Fig. 4.2) totes les localitats van presentar poca variació excepte Cangas de
Onís on n’hi va haver molta. A T. Marimon va destacar el poc creixement de la progènie
MBNg-3. Tant a Cangas de Onís com a Palmerola les progènies híbrides i les de J. nigra
presentaren creixements més elevats que les de J. regia, en canvi a Calabazanos i T.
Marimon el creixement de les progènies de J. regia fou similar al dels híbrids i molt
superior al de les progènies de J. nigra.
I finalment, als nou anys (Fig. 4.2) es va observar a Cangas de Onís molta variació,
en canvi a T. Marimon el rang de variació fou menor excepte per la progènie MBNg-3
amb un creixement significativament inferior a la resta. A més, aquesta progènie també
presentava un creixement força inferior a Cangas de Onís. En aquests dos ambients la
progènie MBNg-10 de J. nigra i la progènie híbrida Ng23×Ra foren les que més van
créixer en altura.
29
Treball Final de Grau- A. Teixidó. ETSEA-UdL Octubre 2019

Estudi genotip-ambient (G×A) de Progenitors de Família de Juglans spp. assajats en una xarxa d’avaluació en el nord peninsular.
Valoració del material pel seu ús forestal.

4.1.2. Altura del fust (Hf)
En l’anàlisi de variància es van detectar efectes significatius del ambient de l’assaig,
dels genotips i de la interacció G×A per l’altura del fust (Taula 4.4). El pes relatiu de
l’efecte de la interacció G×A respecte a l’efecte genètic tot i ser rellevant caldria
interpretar-lo amb certa prudència, només es disposaven de dades d’un sol any en dos
localitats.
Taula 4.4. F-valor, nivells de significació associats i graus de llibertat dels efectes fixes del genotip
(G), de l’ambient d’assaig (A), del bloc (B) i de les interaccions G×B(A) i G×A per l’altura del fust a l’any
nou (Hf9). Es mostra també el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte l’efecte genètic a partir
del model amb tots els efectes com aleatoris.

g.l. Num1

g.l. Denom2

G

6

274

11,51

<0,0001

G×A

6

274

13,67

<0,0001

B(A)

4

274

2,29

0,0598

A

1

274

196,50

<0,0001

G×B(A)

24

274

1,70

0,0243

Variable
Hf 9

(1) Graus

Efecte

F-valor

Pr>F

(σ2G×A/σ2G)
1,19

de llibertat del numerador. (2) Graus de llibertat del denominador

Figura 4.3. Mitjanes corregides i errors estàndard associats per l’altura de fust als nou anys d’edat
després de la plantació dels set genotips avaluats. Diferents lletres mostren diferències significatives entre
progènies a un nivell de significació de p<0,05 utilitzant el mètode de “diferències mínimes quadrades”
(LSD). La taula 4.1 mostra els llocs d’assaig que proporcionaren les dades.

La progènie MBNg-10 no va presentar diferències significatives en altura de fust vs.
la híbrida Ng23×Ra (Fig. 4.3). La progènie de J. regia MBT-218 va tenir un creixement
similar al de la híbrida Mj209×Ra i no va mostrar diferències significatives amb la
MBNg-10. Les progènies de J. regia IRTA-MB2 i IRTA-MB1 tot i tenir una altura de
fust menor, no mostraren diferències significatives amb l’altre progènie de J. regia MBT218, ni amb la híbrida Mj209×Ra (Fig. 4.3).
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A T. Marimon les progènies de J. regia mostraren un creixement similar a les
progènies híbrides (Mj209×Ra i Ng23×Ra) i a la progènie MBNg-10 (Fig. 4.4). La
progènie MBT-218 va tenir una altura de fust superior. En canvi, a Cangas de Onís, amb
un major rang de variació respecte a T. Marimon, les diferents progènies de J. regia
presentaren una altura de fust baixa en comparació al MBNg-10 i a les dues progènies
híbrides. També aquí, els resultats foren coincidents amb els obtinguts per l’altura total
(veure Fig. 4.2).

Figura 4.4. Normes de reacció (G×A) per l’altura de fust dels set genotips per a cadascun dels ambients
d’assaig als nou anys d’edat.

4.1.3 Diàmetre (Dn)
Pel diàmetre normal es van detectar efectes significatius de l’ambient de l’assaig (A),
dels genotips (G) i de la interacció G×A (Taula 4.5).
L’efecte de l’ambient ha augmentat amb el temps (Taula 4.5), s’observà que el valor
del estadístic F i el pes relatiu del efecte de la interacció G×A respecte l’efecte genètic
augmentava a l’any nou tot i només disposar de dades de dos ambients.
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Taula 4.5. F-valor, nivells de significació associats i graus de llibertat dels efectes fixes del genotip
(G), de l’ambient d’assaig (A), del bloc (B) i de les interaccions G×B(A) i G×A pel diàmetre normal a l’any
sis (Dn6) i a l’any nou (Dn9). Es mostra també el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte
l’efecte genètic a partir del model amb tots els efectes com aleatoris.

Variable
Dn6

Dn9

(1)

Efecte

g.l.

g.l.
1

Num

2

Denom

F valor

Pr>F

G

6

370

6,35

<0,0001

G×A

10

370

7,74

<0,0001

B(A)

6

370

10,31

<0,0001

A

2

370

662,49

<0,0001

G×B(A)

30

370

1,72

0,0120

G

6

280

5,69

<0,0001

G×A

6

280

10,98

<0,0001

B(A)

4

280

0,41

0,8023

A

1

280

1471,75

<0,0001

G×B(A)

24

280

1.57

0,0458

(σ2G×A/σ2G)
1,22

1,93

Graus de llibertat del numerador .(2) Graus de llibertat del denominador

La progènie híbrida Ng23×Ra tot i tenir un creixement en diàmetre superior, no
presentava diferències significatives amb les progènies de J. regia IRTA-MB1 i MBT218 (Fig. 4.5). La progènie IRTA-MB2 mostrava un creixement en diàmetre equivalent
a la resta de progènies de J. regia, a la del híbrid Mj209×Ra i la de J. nigra MBNg-10.
Finalment, la progènie de J. nigra MBNg-3 va tenir el creixement significativament
menor en diàmetre coincidint amb el resultats obtinguts en l’anàlisi de l’altura (tant H
com en Hf).
Any 6

Any 9

Figura 4.5. Mitjanes corregides i errors estàndards associats pel diàmetre normal als sis i nou anys
d’edat després de la plantació dels set genotips avaluats. Diferents lletres mostren diferències significatives
entre progènies a un nivell de significació de p<0,05 utilitzant el mètode de “diferències mínimes
quadrades” (LSD). La taula 4.1 mostra els ambients d’assaig que proporcionaren les dades per cada edat.
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A T. Marimon, les progènies de J. nigra van mostrar un menor creixement en
diàmetre, en canvi les progènies de J. regia mostraren un creixement secundari similar a
las híbrides (Fig. 4.6) tant als sis com als nou anys d’edat. En canvi, a Cangas de Onís les
progènies de J. regia van mostrar un menor diàmetre que la progènie de J. nigra MBNg10 i la híbrida Ng23×Ra, però similar al creixement de la progènie Mj209×Ra. A
Calabazanos (només dades a l’any sis) van mostrar poca variació.
Any 6

Any 9

Figura 4.6. Normes de reacció (G×A) per el diàmetre normal dels set genotips per a cadascun dels
ambients d’assaig als sis i nou anys d’edat.

Els rànquings dels materials (Taula 4.6) pel que fa al creixement en altura es van
mantenir relativament estables durant els nou anys ( r= 0,6 entre l’altura mitjana just
després de la plantació i l’altura mitjana als nou anys). L’altura total i del fust als nou
anys va tenir una altíssima correlació (r= 0,99), mentre que entre l’altura i el diàmetre als
sis i nou anys va ser del 0,89 i 0,81 respectivament.
Taula 4.6. Correlacions genètiques edat-edat per l’altura total (H) i el diàmetre normal (Dn), i
correlacions entre caràcters entre l’altura total (H), l’altura del fust (Hf) i el diàmetre normal (Dn). En negreta
es destaquen aquelles correlacions significatives. Las correlaciones es van estimar a partir de les mitjanes
corregides (LSMeans).

H3

H6

H9

Hf9

H6

0,81*

H9

0,70

0,92*

Hf 9

0,74

0,90*

0,99*

Dn6

0,80*

0,56

0,35

0,34

Dn9

0,84*

0,89*

0,81*

0,77*

Dn6

0,81*

*p<0,05
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● Conformació
4.1.4. Dominància apical
Per la dominància apical es van detectar efectes significatius de l’ambient de l’assaig
(A) i de la interacció G×A , mentre que l’efecte del genotip no va ser significatiu (Taula
4.7).
Taula 4.7. F-valor, nivells de significació associats i graus de llibertat dels efectes fixes del genotip
(G), de l’ambient d’assaig (A), del bloc (B) i i de les interaccions G×B(A) i G×A per la dominància (dom).
Es mostra també el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte l’efecte genètic a partir del model
amb tots els efectes com aleatoris.

Variable

Efecte

g.l. Num1

g.l. Denom2

dom

G

6

604

0,84

0,5355

G×A

16

604

2,02

0,0104

B(A)

8

604

1,26

0,2619

A

3

604

53,10

<0,0001

(σ2G×A/σ2G)

Pr>F

2,40

_3

G×B(A)
(1) Graus

F-valor

de llibertat del numerador. (2) Graus de llibertat del denominador. (3) _= significa que no convergeix

En termes dels ambients d’assaig, només es van trobar diferències significatives entre
dos dels assajos: Cangas de Onís i Calabazanos, de tal manera que els arbres a Cangas de
Onís van mostrar major dominància que a Calabazanos (valors baixos dels BLUPs
familiars indiquen major dominància apical; Fig. 4.7).
a

ab
ab
b

Figura 4.7. Millors predictors lineals no esbiaixats (BLUPs) dels efectes familiars i intervals de
confiança (p<0,05) per la dominància en cada ambient d’assaig. Diferents lletres mostren diferències
significatives entre ambients: quan els intervals de confiança associats a la predicció dels BLUPs de dos
ambients no se solapen entre sí. La taula 4.1 mostra els ambients d’assaig que proporcionaren les dades per
cada edat. Valors baixos dels BLUPs indiquen major dominància apical.
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4.1.5. Rectitud
Per la rectitud es detectaren diferències significatives en quant al genotip (G), a
l’ambient d’assaig (A) i a la interacció G×A (Taula 4.8). El pes relatiu de l’efecte de la
interacció G×A respecte l’efecte genètic va ser molt reduït, significant que el rànquing
dels materials es va mantenir constant entre tots els llocs (Taula 4.8).
Taula 4.8. F-valor, nivells de significació associats i graus de llibertat dels efectes fixes del genotip
(G), de l’ambient d’assaig (A), del bloc (B) i de les interaccions G×B(A) i G×A per la rectitud (rec). Es
mostra també el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte l’efecte genètic a partir del model amb
tots els efectes com aleatoris.

Variable
rec

g.l. Num1

g.l. Denom2

F-valor

Pr>F

6

567

7,86

<0,0001

G×A

16

567

1,76

0,0331

B(A)

8

567

0,86

0,5518

A

3

567

12,57

<0,0001

43

567

1,14

0,2600

Efecte
G

G×B(A)
(1) Graus

de llibertat del numerador .

(2) Graus

(σ2G×A/σ2G)
0,22

de llibertat del denominador

Les progènies hibrides van tenir una major rectitud, seguides per la família del
progenitor de J. nigra MBNg-10 i després les progènies de J. regia juntament amb la
progènie MBNg-3. Només IRTA-MB2 és significativament menys recta que els dos
híbrids (valors baixos dels BLUPs familiars indiquen major rectitud; Fig. 4.8).

Figura 4.8. Millors predictors lineals no esbiaixats (BLUPs) dels efectes familiars i intervals de
confiança (p<0,05) per la rectitud per cada genotip assajat. Diferents lletres mostren diferències
significatives entre genotips: quan els intervals de confiança associats a la predicció de los BLUPs de dos
genotips no se solapen entre sí. La taula 4.1 mostra els ambients d’assaig que proporcionaren les dades per
cada edat. Valors baixos dels BLUPs indiquen major rectitud.
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● Caràcters fenològics
4.1.6. Entrada en dormició
Tant per l’entrada en dormició de l’any 3 i l’any 5 es van detectar efectes significatius
de l’ambient d’assaig (A), del genotip (G) i de la interacció G×A (Taula 4.9).
Taula 4.9. F-valor, nivells de significació associats i graus de llibertat dels efectes fixes del genotip
(G), de l’ambient d’assaig (A), del bloc (B) i de les interaccions G×B(A) i G×A per l’ entrada en dormició
(dorm) als anys 3 i 5. Es mostra també el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte l’efecte
genètic a partir del model amb tots els efectes com aleatoris.

Variable
dorm3

dorm5

Efecte

g.l. Denom2

F-valor

Pr>F

G

6

322

30,37

<0,0001

G×A

6

322

16,76

<0,0001

B(A)

4

322

0,44

0,7810

A

1

322

41,65

<0,0001

G×B(A)

21

322

3,49

<0,0001

G

6

505

27,33

<0,0001

G×A

12

505

8,93

<0,0001

B(A)

6

505

3,24

0,0039

A

2

505

24,47

<0,0001

G×B(A)
(1) Graus

g.l. Num1

(σ2G×A/σ2G)
0,55

0,33

_3

de llibertat del numerador .(2) Graus de llibertat del denominador. (3) _= significa que no convergeix

La correlació genètica edat-edat en els dos anys avaluats va ser molt elevada (r=0,93),
indicant que la entrada en dormició va ser molt estable en el temps, és a dir, els materials
que presentaren una dormició més precoç o més tardana la tingueren cada any. El pes
relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte l’efecte genètic va ser relativament reduït
disminuint l’any 5, mostrant que el comportament de les progènies fou relativament
estable entre ambients.
Durant els dos anys avaluats, les progènies de J. nigra tingueren una dormició més
precoç, seguits per les progènies hibrides i les de J. regia, amb una entrada a la dormició
més tardana (valors alts dels BLUPs familiars indiquen precocitat en la dormició; Fig.
4.9).
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Figura 4.9. Millors predictors lineals no esbiaixats (BLUPs) dels efectes familiars i intervals de
confiança (p<0,05) per l’entrada en dormició per cada genotip assajat. Diferents lletres mostren diferències
significatives entre genotips: quan els intervals de confiança associats a la predicció de los BLUPs de dos
genotips no se solapen entre sí. La taula 4.1 mostra els ambients d’assaig que proporcionaren les dades per
cada edat. Valors alts dels BLUPs indiquen precocitat en la dormició.

4.1.7. Brostada
Per la brostada en els anys tres i sis es detectaren efectes significatius de l’ambient
d’assaig (A), del genotip (G) i de la interacció G×A (Taula 4.10).
Taula 4.10. F-valor, nivells de significació associats i graus de llibertat dels efectes fixes del genotip
(G), de l’ambient d’assaig (A), del bloc (B) i de les interaccions G×B(A) i G×A per la brostada (desb) als
3 i 6 anys. Es mostra també el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte l’efecte genètic a partir
del model on tots els efectes es tracten com aleatoris.

Variable
desb3

desb6

(1) Graus

g.l. Num1

g.l. Denom2

G

6

897

30,22

<0,0001

G×A

28

897

7,30

<0,0001

B(A)

12

897

1,92

0,0289

A

5

897

146,59

<0,0001

G×B(A)

67

897

2,13

<0,0001

G

6

308

24,98

<0,0001

G×A

6

308

19,55

<0,0001

B(A)

4

308

2,43

0,0476

A

1

308

84,97

<0,0001

G×B(A)

24

308

1,96

0,0054

Efecte

F-valor

Pr>F

(σ2G×A/σ2G)
0,24

0,78

de llibertat del numerador .(2) Graus de llibertat del denominador

Al tercer any s’observà un reduït pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte
l’efecte genètic, indicant que el comportament de les progènies va ser relativament estable
entre ambients, en canvi a l’any sis, el pes relatiu va resultar més rellevant (Taula 4.10).
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En els dos anys avaluats s’observà que les progènies híbrides brostaven més tard,
seguides de les de J. nigra MBNg-10 i MBNg-3 amb una brostada més precoç similar a
la de la progènie MBT-218 (totes sense diferències significatives entre elles; valors alts
dels BLUPs familiars indiquen una brostada tardana; Fig. 4.10). La progènies IRTA-MB1
fou la progènie significativament més precoç.
Any 3

Any 6

Figura 4.10. Millors predictors lineals no esbiaixats (BLUPs) dels efectes familiars i intervals de
confiança (p<0,05) per la brostada per cada genotip assajat. Diferents lletres mostren diferències
significatives entre genotips: quan els intervals de confiança associats a la predicció de los BLUPs de dos
genotips no se solapen entre sí. La taula 4.1 mostra els ambients d’assaig que proporcionaren les dades per
cada edat. Valors alts dels BLUPs indiquen desborronament tardà.

4.1.8. Presència de punta seca
En quant a la resistència a la gelada a l’edat de 3 anys (2010), s’han detectat efectes
significatius dels genotips (G), de l’ambient d’assaig (A) i de la interacció G×A (Taula
4.11).
Taula 4.11. F-valor, nivells de significació associats i graus de llibertat dels efectes fixes del genotip
(G), de l’ambient d’assaig (A), del bloc (B) i de les interaccions G×B(A) i G×A per la resistència als danys
per gelada (gelada) a l’any 3. Es mostra també el pes relatiu de l’efecte de la interacció G×A respecte
l’efecte genètic a partir del model amb tots els efectes com aleatoris.

Pr>F

(σ2G×A/σ2G)

2,78

0,0112

1,31

652

3,63

<0,0001

8

652

1,92

0,0545

3

652

15,40

<0,0001

g.l. Num1

g.l. Denom2

Variable

Efecte

Gelada3

G

6

652

G×A

16

B(A)
A
G×B(A)
(1) Graus

F-valor

_3

de llibertat del numerador. (2) Graus de llibertat del denominador. (3) _= significa que no convergeix

Dos genotips van ser molt sensibles a les gelades: les progènies MBNg-3 i la IRTAMB1. En canvi la resta de materials no van mostrar diferències significatives en
resistència a la gelada (Fig. 4.11).
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Figura 4.11. Mitjanes corregides i errors estàndards associats per la resistència a la gelada (% de arbres
sense la punta seca) als tres anys d’edat després de la plantació dels set genotips avaluats. Diferents lletres
mostren diferències significatives entre progènies a un nivell de significació de p<0,05 utilitzant el mètode
de “diferències mínimes quadrades” (LSD). La taula 4.1 mostra els ambients d’assaig que proporcionaren
les dades.

4.1.9. Correlacions
Pel que fa a les correlacions genètiques entre caràcters, van resultar significatives les
correlacions entre la resistència als danys per gelada i el diàmetre normal l’any nou (Taula
4.12), entre la brostada l’any tres i el diàmetre normal l’any sis, entre la brostada l’any sis
i l’altura total als sis i nou anys (H6 i H9) i entre l’entrada en dormició als tres i cinc anys,
totes foren correlacions positives. A més, s’observa una correlació negativa entre la
rectitud (valors baixos signifiquen major rectitud) i l’altura als tres i sis anys.
Taula 4.12. Correlacions genètiques entre caràcters entre l’altura total (H) i el diàmetre normal (Dn)
als diferents anys avaluats, la brostada (Desb3 i 6), l’entrada en dormició (Dorm3 i 5), la rectitud (Rec), la
dominància apical (Dom) i la resistència a la gelada (Gelada3). En negreta es destaquen aquelles
correlacions significatives. Las correlacions es van estimar a partir de les mitjanes corregides (LSMeans)
per les variables de distribució normal i binaria, i a partir dels BLUPS per les variables ordinals.
H3

H6

H9

Dn6

Dn9

Gelada3

0,55

0,72

0,63

0,62

0,76*

Desb3

0,50

0,09

-0,14

0,80*

0,36

0,42

Desb6

0,56

0,76*

0,77*

0,28

0,67

0,67

0,06

Dorm3

0,00

0,24

0,45

-0,59

-0,12

-0,16

-0,72

0,41

Dorm5

0,11

0,39

0,50

-0,46

-0,04

-0,05

-0,65

0,34

-0,92*

-0,82*

-0,71

-0,55

-0,71

-0,38

-0,25

-0,65

-0,31

-0,40

-0,20

0,08

0,26

-0,20

0,13

0,39

-0,16

0,60

0,22

-0,02

Rec

1

Dom

Gelada3

Desb3

Desb6

Dorm3

Dorm5

0,93*

*p<0,05. 1 Valors baixos de rectitud signifiquen una major rectitud.
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4.2. AVALUACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE FUSTA QUANTITATIVAMENT
I QUALITATIVAMENT A T. MARIMON.
L’evolució del creixement en altura en el temps (Fig. 4.12) va mostrar que la família
del progenitor MBNg-3 presentava un creixement menor que la resta de famílies, tot i
que en els últims dos anys (als 10 i 11 anys d’edat) el seu creixement es va incrementar
aproximant-se a la resta de genotips. La progènie Ng23×Ra fou la de major creixement
en altura des del 2015 (als vuit anys d’edat).

Figura 4.12. Evolució en el temps del creixement en altura total (2008-2018).

El diàmetre normal des de l’any 2013 (als sis anys d’edat) fins el 2018 (als 11 anys
d’edat) va mostrar que les dues progènies de J. nigra (MBNg-10 i MBNg-3) van tenir un
menor creixement en diàmetre (Fig. 4.13). La resta de materials van tenir un creixement
similar en l’extrem superior la progènie IRTA-MB1 i a l’extrem inferior la progènie
MBNg-3, coincidint amb els resultats obtinguts en l’anàlisi de les altures (Fig.4.12).

Figura 4.13. Evolució en el temps del creixement del diàmetre normal (2013-2018). Diferents lletres
mostren diferències significatives entre progènies a un nivell de significació de p<0,05 utilitzant el mètode

40
Treball Final de Grau- A. Teixidó. ETSEA-UdL Octubre 2019

Estudi genotip-ambient (G×A) de Progenitors de Família de Juglans spp. assajats en una xarxa d’avaluació en el nord peninsular.
Valoració del material pel seu ús forestal.

de “diferències mínimes quadrades” (LSD), avaluat als sis (color blau), nou (color marró) i onze anys (color
verd).

4.2.1. Avaluació del creixement i la forma del fust
Les dades del 2018 de Torre Marimon han permès avaluar el potencial de creixement
i la forma del fust de les diferents progènies pel que fa a l’altura total (H), l’altura del fust
(Hf), el diàmetre normal (Dn), el diàmetre a 2,5m (D2,5), la cilindricitat del tronc (D2,5/Dn),
l’el·lipticitat de la secció normal i a 2,5 m d’alçada i la conicitat del canó després de 11
anys de creixement. A la taula 4.13 es presenten les variables que van resultar
significatives en l’anàlisi de variància. Per l’el·lipticitat del fust (a 1,30 i 2,5 m d’alçada
amb un valor mig del 3 i 4%) i la conicitat del canó (valor mig de 0,45 cm/m) no es van
detectar diferències significatives entre les diferents progènies (dades no mostrades).
El creixement anual en altura es va situar en 68,4 cm/any (rang 61,9-73,6 cm/any) i
en 11,3 mm/any (rang 9,8-12,2 mm/any) per al diàmetre normal, destacant que les
progènies de J. regia eren més homogènies en creixements que els híbrids. En altura de
fust, les progènies de J. regia MBT-218 i IRTA-MB1 i la híbrida Mj209×Ra són les que
van mostrar valors majors. Respecte a l’evolució del creixement en gruix, mesurat per el
Dn, es va apreciar que les progènies de J. regia MBT-218 i IRTA-MB1 van presentar un
creixement superior però sense diferències significatives vs. IRTA-MB2 i les dues
progènies híbrides comercials. Les dues progènies de J. nigra tingueren creixements
inferiors significatius en grossor del tronc a 2,5 m. En quant a la cilindricitat del tronc,
les dues progènies de J. nigra foren les pitjors, amb una cilindricitat significativament
inferior a la de la progènie MBT-218 que va mostrar la millor cilindricitat del tronc. Per
totes les variables avaluades, MBNg-3 sempre tenia els pitjors resultats, és a dir, menor
creixement primari i secundari i una cilindricitat del tronc inferior a la resta de progènies.
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Taula 4.13. Valors mitjans, error estàndard i significació de l’altura de l’arbre (H), altura del fust (Hf),
diàmetre normal (Dn), diàmetre a 2,5m (D2.5) i cilindricitat tronc (D2.5/Dn) als 11 anys de les progènies de
Juglans spp. avaluades a T. Marimon. Les diferències entre progènies mitjançant el test de comparació
múltiple pel mètode de diferències mínimes quadrades (LSD). Diferents lletres significa diferències
significatives a un nivell de significació de p<0,05.

Progènie

H±se (cm)

Dn±se

D2,5±se

(mm)

(mm)

***

***

128,1 ± 3,3 ab

119,4 ± 2,6 a

0,92 ± 0,007 ab

Hf±se (cm)

***

D2,5/Dn

*

**

IRTA-MB2

745,9 ± 14,2

ab1

318,2 ± 9,8

ab

MBT-218

735,2 ± 13,3

b

340,0 ± 6,8

a

131,8 ± 2,4

a

123,2 ± 2,5 a

0,93 ± 0,007 a

IRTA-MB1

764,4 ± 11,4

ab

328,9 ± 6,3

a

134,3 ± 2,6

a

123,5 ± 2,6 a

0,92 ± 0,006 ab

Mj209×Ra

766,5 ± 26,6

ab

335,0 ±11,3

a

131,7 ± 6,9 ab

128,5 ± 5,9 a

0,91 ± 0,010 ab

Ng23×Ra

809,3 ± 23,7

a

327,4 ±11,5

ab

123,3 ± 4,9 ab

117,9 ± 4,5 a

0,92 ± 0,010 ab

MBNg-10

762,6 ± 21,3

ab

312,2 ± 9,6

ab

111,7 ± 3,6 bc

100,6 ± 3,1 b

0,89 ± 0,007 b

MBNg-3

680,7 ± 14,3

c

295,2 ± 5,1

b

95,8 ± 2,4 b

0,88 ± 0,010 b

1 Diferents

108,0 ± 2,0

c

lletres mostren diferències significatives entre progènies a un nivell de significació de p<0,05 utilitzant el mètode de

“diferències mínimes quadrades” (LSD). Significació del efecte dels genotips: * p<0,05; ** p<0,01 i *** p<0,001.

Les variables de descripció de la forma del fust utilitzades van ser la rectitud del fust
fins a 2,5 m d’alçada i la presència de nusos oberts en trams de 50 cm fins als 2,5 m
d’alçada. Pel que fa a la rectitud, en les progènies híbrides el 100% dels individus
presentaren un fust recte o torçat recuperable amb els anys (Fig. 4.14). La següent
progènie amb millor conformació va ser la MBNg-10, amb el 96% dels troncs
completament rectes o torçats recuperables. La resta de progènies presenten de mitjana el
85% de troncs rectes o torçats recuperables. La progènie IRTA-MB2 és la que va tenir
més arbres torçats irrecuperables (22%).
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Figura 4.14. Percentatge de troncs amb diferents graus de rectitud per cada progènie als 11 anys d’edat,
valorat en al segment de tronc de 0 a 2,5 m.

Pel que fa el número de nusos oberts només es van detectar diferències entre progènies
en el tram de 2 a 2,5 m (Figura 4.15) tal que la progènie MBNg-3 va mostrar un major
número de nusos oberts en aquest tram, en canvi l’altre progènie de J. nigra MBNg-10
es trobava a l’altre extrem, va ser la millor.

Figura 4.15. Número de nusos oberts en el fust als 11 anys d’edat fins a 2,5 m d’alçada per cada tram
de 0.5 m.

4.2.2. Creixement i potencial qualitatiu
La progènie IRTA-MB1 va mostrar el percentatge més elevat d’arbres amb producció
de fusta de 1a qualitat (56%), seguit per les 2 progènies hibrides (38 i 33% respectivament;
Fig. 4.16). Ja que tots els arbres de la progènie MBNg-3 van tenir creixements inferiors
a la mitjana de la parcel·la, aquesta progènie no es va avaluar per la qualitat del fust.
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Genotip

Figura 4.16. Classificació (%) dels troncs combinant creixement en diàmetre i qualitat per cada
progènie als 11 anys avaluat sobre la zona basal del tronc fins als 2,5 m de alçada.
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5. DISCUSSIÓ
La xarxa d’avaluació de diferents espècies de Juglans es va instal·lar en tot el nord
peninsular distribuint-la en llocs on el sector forestal va demostrar un particular interès
en desenvolupar plantacions de planifolis en el marc de les ajudes de reforestació de terres
agràries. Així en aquestes CCAA (Catalunya, Castella-Lleó, Galícia, Navarra i Astúries)
hi va haver més de la meitat de la superfície plantada a Espanya de planifolis fins al 2013
(Aletà i Vilanova, 2014).
L’autoecologia dels Juglans es coneguda i per tant cap de les parcel·les escollides
tenia factors que limitessin el desenvolupament d’aquests arbres (Masson, 2005; veure
Taula 3.1). La manca de continuïtat en la presa de dades en cada parcel·la (veure Taula
3.2) ha estat un dels esculls més importants del treball que ha condicionat en gran mesura
els tipus d’anàlisi a aplicar.
Els resultats són clars pel que fa al comportament en fase juvenil, la fase de formació
fins al 6 anys, i aquests estan altament correlacionats amb el comportament d’anys
posteriors. Així, una estimació de l’alçada l’any 6 es correlaciona significativament amb
el creixement vegetatiu primari i secundari d’anys posteriors (Taula 4.6). Com indiquen
altres autors la correlació edat-edat és molt bona en Juglans sp. en caràcters vegetatius i
permet fer estimacions productives de futur (Rink i Kung, 1995; Aletà et al., 2009b). En
estacions on es tenen dades fins als 9 anys es pot considerar que s’està entre el terç i la
meitat del torn de tallada, i segons el model de Becquey (2005b) de les plantacions
forestals de noguer a França, aquest torn pot ser de 25-28 anys a Torre Marimon i a
Calabazanos, mentre que a Cangas de Onís no serà diferent del establert per noguers
silvestres, acostant-se als 45-50 anys.

5.1. EFECTE DE L’AMBIENT I DE LA INTERACCIÓ GENOTIP ×
AMBIENT.
El creixement en les diferents ubicacions, tant primari (HT, Hf) com secundari (Dn), a
partir dels tres anys, va estar netament marcat per l’ambient on van créixer els arbres. A
més, la significació de la interacció ha estat molt elevada per a totes les dades vegetatives.
Entre dos estacions ben distants tant climàtica com edafològicament com són Torre
Marimon i Cangas de Onís, les diferències de creixement mitjà van ser molt marcades i
en augment amb l’edat, de manera que la HT era del ordre del doble a Torre Marimon vs.
Cangas de Onís a l’edat de 9 anys, amb una diferència de 1 m en Hf i quasi bé el triple de
creixement en diàmetre (Taula 4.1).
Anualment s’han observat creixement mitjans per localitat que van des de els 75 als
27 cm/any en altura i dels 12 als 4 mm/any en diàmetre normal. Calabazanos, Etxauri i
Torre Marimon van ser les estacions on el creixement va ser netament superior (veure
Taules 4.1 i 4.3), obtenint uns valors mitjans de 67 a 75 cm/any en altura i de 11 a 12
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mm/any en diàmetre normal. Aquests valors se situen entre els observats en estacions de
qualitat alta per a l’espècie (Aletà et al., 2003; Arnold et al., 2011; Becquey, 1997;
Becquey, 2005; Fady et al., 2003; Paris et al., 2003). En aquests tres assajos, a diferència
dels que presenten creixements inferiors, es disposava de reg de suport i a l’inici de la
plantació es va realitzar un adobat de fons. Es podria doncs també atribuir aquest major
creixement a una millor gestió de les parcel·les donat que també les diferències entre les
progènies avaluades han estat mínimes en quasi bé tots els caràcters de creixement
estudiats. Arribant a que si una parcel·la es cuida, gairebé qualsevol dels Juglans avaluats
hi creix bé, encara que no es manté estrictament el mateix rànquing entre progènies
(Fig.4.2.o Fig. 4.6). Ara bé, en condicions menys favorables, C. de Onís o Palmerola, el
comportament està clarament esbiaixat a favor de la progènie híbrida Ng23xRa (veure
Figs. 4.2, 4.4 i 4.6).
Els resultats suggereixen, d’acord amb altres autors (Nocetti et al. 2010), que la
localitat és la principal font de variació en el creixement dels noguers, característica que
serà doncs poc estable davant el canvi climàtic (Zobel and Jett, 1995). El pes relatiu de
l’efecte de la interacció G×A en relació a l’efecte del genotip és major amb el temps, tot
i que en altura total a l’edat de nou anys aquests valors disminueixen, segurament a causa
del menor nombre d’assajos inclosos a aquesta edat en la comparació.
En el cas de la dominància apical l’efecte altament significatiu ha estat l’ambient però
sense diferències entre els materials d’assaig, mentre que per a la rectitud del fust tant
genotip com ambient són altament significatius. En el noguer per fusta les intervencions
d’esporga són imprescindibles en fases juvenils, fins 7-8 anys, per marcar les guies
(Lefièvre i Carmeille, 2005), gestió que ha pogut interferir en els resultats ja que no en
totes les finques l’esporga es va fer amb la mateixa intensitat/criteri. Així en la Fig.4.7
s’observa que la dominància del conjunt dels arbres de l’assaig va ser significativament
pitjor a Calabazanos. En concordança amb els resultats obtinguts per Aletà et al. (2009),
la variació fenotípica d’aquest caràcter semblem obeir a factors no genètics. En quant a
l’efecte de la interacció G×A, pel què fa a la rectitud, el baix valor del ràtio σ2GxA / σ2G
=0,22 mostra el reduït efecte de la interacció, de tal manera que el rànquing dels materials
es va mantenir constant en tots els llocs d’assaig. Això permetrà realitzar seleccions per
rectitud aplicables a un conjunt ampli de situacions ambientals. A més, la rectitud del fust
té un fort impacte sobre el valor comercial de l’arbre i sembla estar molt lligada a
l’individu (Palmer, 2009). Pel que fa a la dominància, l’efecte de la interacció G×A va
ser especialment significatiu, el què va ocultar en part la detecció de diferències entre
progènies. Les diferències en els models de gestió comentats van poder estar a darrera de
la resposta diferencial dels diferents genotips a aquells models de gestió, es a dir metre
uns genotips es van veure afavorits per models de gestió més intensius, a altres els va ser
convenient models més laxos.
Els caràcters fenològics, entrada en dormició i la brostada, l’efecte de la interacció
G×A en qualsevol dels anys estudiats, encara que significativa, van estar generalment per
sota del llindar de rellevància pràctica establert por diversos autors (0,5 segons
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Shelbourne (1972) i 1 segons Eriksson et al. (2006)). A més, l’entrada en dormició va
presentar gran estabilitat al llarg del temps, amb un nivell de correlació genètica molt
elevat (r=0,93) entre els BLUPs dels dos anys considerats.
Una de les debilitat del noguer és el col·lapse que produeix una gelada en els teixits
recent brostats, just una baixada de temperatura per sota de 0ºC malmet les brostes
vegetatives de l’any (Masson, 2005). Aquesta fet en la producció de fruita és molt greu,
les zones distals dels brots de l’any és on està diferenciat el fruit (Germain, 1997, Polito,
1985) per tant escollir bé la varietat pel lloc és imprescindible per una plantació (Aletà,
2014). En el cas del noguer de fusta si la gelada no és recurrent, l’arbre reacciona i torna
a brostar però s’hauran d’elegir bé, i sobretot abans de l’estiu els nous brots, perquè això
no suposi una deformació insalvable en l’eix de l’arbre. Com més marcada la dominància
més li pot afectar la gelada en la formació (Fady, 2003). La presència de punta seca
associada a un efecte de gelada, només avaluat un any en totes les parcel·les, si va estar
significativament condicionada per l’efecte de la interacció G×A. Aquest resultat és de
difícil discussió ja que és esperable que la resistència a la gelada depengui de les respostes
fisiològiques dels arbres, i aquestes per altre banda van ser genèticament estables entre
llocs. Aquest significatiu efecte relatiu de la interacció per la presència de punta seca, va
poder ser degut a l’escàs, encara que significatiu, efecte genètic, de tal manera que cinc
dels set genotips van tenir un comportament mig molt semblant. Un altre possible causa
d’aquest resultat poc intuïtiu, és la possible existència de causes subjacents més allà de
l’efecte de les gelades.

5.2. COMPORTAMENT DEL DIFERENTS MATERIALS
En el conjunt de llocs, els híbrids van ser els de creixement primari més ràpid, seguit
de les progènies de J. nigra i per últim les de J. regia. Amb el temps, les famílies de J.
regia van superar a la progènie MBNg-3 de J. nigra i la progènie IRTA-MB2 es va
assimilar en creixement a la progènie híbrida Mj209×Ra. Els resultats obtinguts fins els
9 anys d’edat mostren que la progènie MBNg-10 de J. nigra i la híbrida Ng23×Ra van
destacar clarament sobre la resta de progènies amb HT significativament superior (veure
Fig. 4.1). Aquest destacat creixement en alçada es correspon bastant bé també amb el de
Hf a la mateixa edat (Fig.4.3). L’altura total i del fust als nou anys mostraren un coeficient
de correlació positiu molt alt (r= 0,99), així les progènies que creixen més assoleixen una
altura de fust superior, en aquest cas Ng23×Ra i MBNg-10. Pel que fa a l’altura de fust
destaca la progènie MBT-218 amb un creixement equivalent a la progènie híbrida
Mj209×Ra, mostrant en canvi en altura total un creixement significativament inferior.
L’alçada de fust és un caràcter molt important en tant que és una representació del
producte final, però també està lligada a la gestió aplicada (Montero et al., 2003).
En els assajos amb reg (p.ex. T. Marimon i Calabazanos), el rang de variació entre les
progènies és menor i J. regia presenta una altura (H i Hf) i un diàmetre equivalent a les
progènies híbrides. En canvi, en els assajos on no s’ha regat més enllà de l’any de
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plantació, com Cangas de Onís i Palmerola, el rang de variació entre les diferents
progènies és major i les progènies de J. regia presenten creixements més baixos que les
progènies híbrides. Això suggereix que J. regia és molt sensible a les condicions de
qualitat del lloc coincidint amb els resultats d’altres autors (Fernández-López i PereiraLorenzo, 1997; McGranahan et al., 1988; Pista i Clausen, 1989; Diaz i Fernández-López,
2005). Els arbres silvestres disseminats de J. regia sempre es troben en llocs on
l’abastiment d’aigua sigui garantit i per això es distribueixen seguint els cursos d’aigua
en los zones amb pluviometries inferiors a 700 mm any (Garavel, 1959; Masson, 2005),
veient el seu creixement molt reduït sota precipitacions inferiors com és el cas de les
estacions avaluades (veure Fig. 3.1).
En diàmetre als sis anys, queden despenjades només les progènies de J. nigra , als 9
anys la progènie híbrida Ng23×Ra va tenir un creixement superior però tampoc amb
diferències significatives vs. J. regia IRTA-MB1 i MBT-218 ni amb la seva homòloga
híbrida Mj209×Ra. La progènie MBNg-10 va mostrar un creixement significativament
inferior a la híbrida Ng23×Ra però no a la resta, el que suposa una clara diferenciació
respecte al material de la seva mateixa espècie, el MBNg-3. Montero i Cisneros (2006)
van proposar un model de predicció pel noguer, en aquest cas J. regia i per creixement
secundari (Dn), proposant dues qualitats de resposta productiva. Les dades obtingudes per
a qualsevol dels materials als 6 i 11 anys en l’assaig de Torre Marimon i als 6 i 10 anys
en Calabazanos es troben entre les dues línies de predicció de qualitat d’estació
proposades.
A Calabazanos i Torre Marimon les progènies de J. regia presenten un creixement
similar al de les híbrides, en canvi en localitats com Cangas de Onís i Palmerola, on els
assaigs es troben sobre terreny forestal i no reben suport hídric més enllà de la
pluviometria pròpia del lloc, tant las progènies híbrides com les de J. nigra presenten
creixements superiors a les de J. regia. Aquests resultats suggereixen que els híbrids són
més rústics, creixen més en condicions més desfavorables, però quan s’aporta reg i
fertilització les progènies de J. regia poden arribar a creixements similars, sempre que les
gelades no siguin un perill degut a la brostada precoç dels J. regia avaluats. Aquests
resultats coincideixen amb els obtinguts per Fady et al.(2003), on va observar que en llocs
fèrtils els híbrids no sempre presentaven un rendiment significativament millor en
creixement d’altura que algunes progènies locals de noguer comú.
En els caràcters fenològics, s’ha observat que el comportament de les diferents
progènies en el temps d’entrada en dormició és molt estable en el temps, de tal manera
que les progènies que presenten una dormició més prematura la presenten cada any. Les
progènies de J. nigra són les que presenten una entrada en dormició més precoç, seguit
per las dues híbrides, mentre que les progènies de J. regia són les que presenten una
dormició més tardana, seguint el previsible comportament de les diferents espècies
indicat per Guàrdia et al. (2013). Aquests resultats coincideixen amb les característiques
d’interès agronòmic dels noguers emprats per producció de fusta de qualitat definides per
Aleta et al. (2008). Com era esperable, l’entrada en dormició presenta un elevat efecte
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genotípic, en consonància amb els estudis realitzats en J. regia quan se’l considera un
fruiter (Hansche et al., 1972), amb el seu comportament en fases juvenils a viver (Aletà
et al., 2004) i en assaig en condicions de plantació fins els sis anys de creixement (Aleta
et al., 2009b).
D’altra banda, els híbrids són els que presenten una brostada més tardana (tot i que
sense diferències significatives), seguits per les progènies MBNg-10 i MBNg-3 que
presenta una brostada similar a la de les progènies de J. regia MBT-218 i IRTA-MB2. La
progènie IRTA-MB1 és la que presenta una brostada més precoç coincidint amb els
resultats obtinguts per Bono i Aleta (2009). Els resultats van sorprendre per l’absència en
general de diferències significatives entre les mitjanes globals de les dates de brotada
entre progènies. Era esperable que les progènies de J. regia presentessin una brotada
significativament més precoç, en ser els PFs originaris de climes més suaus. Com apunten
alguns autors, les varietats més continentals es diferencien de les de zones d’hiverns
suaus, en que aquestes últimes brosten més aviat (Germain, 1997; Diaz, 2001). Els
materials de naturalesa més continental, que provenen de zones on el període hivernal és
més llarg, com els J. nigra, acumulen més aviat les hores de fred necessàries per brostar
i amb menys hores de calor trenquen la dormició, i això provocaria que la diferència en
la precocitat de brotada entre les diferents progènies disminuís (Polito, 1985). Així, les
temperatures hivernals, per acumulació d´hores i/o calor, incideixen directament en la
brostada dels arbres. Models fenològics indiquen que l’augment de les temperatures
primaverals pot avançar la brotada fins a quatre setmanes a Europa central, augmentant
així el perill de danys per gelades de primavera (Crepinsek et al., 2009)
L’avaluació de presència de puntes seques als tres anys d’edat va permetre veure la
resistència dels materials a la gelada. Dos materials van ser molt sensibles a les gelades,
la progènie MBNg-3 (22% resistència a la gelada) seguida per la IRTA-MB1 (39%
resistència a la gelada) amb diferències significatives entre elles. La progènie IRTA-MB1
tot i ser la de brostada més precoç, va patir menys danys per gelada que la progènie
MBNg-3, que va presentar una brostada similar a la resta de progènies de J. regia. Com
apunten diversos autors els danys per gelada a la primavera en J. nigra semblen ser
importants, especialment en l’etapa juvenil (Hemery, et al 2010; Poirier et al. 2010).
Coincidint amb les proves de camp de Juglans spp. en etapes juvenils a cinc països
europeus, la brostada primerenca pot causar la mort apical del brot en patir gelades de
finals de primavera però el grau del col·lapse que es produeix està molt lligat a la espècie,
i J. nigra és més sensible (Fady et al.2003).
Les correlacions genètiques mostren que els materials més productius van ser aquells
amb una brotada més tardana, van tendir a tenir millor conformació i a més van ser més
resistents a la presència de puntes seques. Fernández i Pereira (1997) van obtenir resultats
semblants indicant que procedències amb una data de brostada tardana eren les que
creixien més. En canvi Aletà et al., (2004) i Diaz (2001) obtingueren valors negatius de
correlació, és a dir, els arbres amb més creixement van brostar molt abans. La
interpretació que es pot fer d’aquests resultats és que tot i l’existència de correlacions
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entre la brostada i el creixement, s’ha determinat que el creixement es correlaciona
significativament amb la longitud del període vegetatiu, en absència de gelades un
període de creixement llarg augmenta el creixement de l’arbre en conjunt, creixement
primari a la primavera i secundari a la tardor (Aletà et al., 2009).

5.3. COMPORTAMENT DIFERENCIAL DELS J. REGIA JA CATALOGATS.
POSSIBLES NOUS REGISTRES
Les dues progènies ja registrades al CNMMB són la IRTA-MB1 i la IRTA-MB2
(2017). Les dues, i en totes les parcel·les, van presentar un creixement en alçada per sobre
de la de menor creixement, MBNg-3, i molt similar a la de la progènie híbrida Mj209×Ra.
Pel que fa al creixement en diàmetre IRTA-MB1 no va diferir en creixement de les dues
híbrides als 9 anys ni de MBNg-10. Aquest resultats indiquen que tot i ser J. regia,
aquestes progènies tenen un comportament molt adequat per ser plantades per a producció
de fusta amb creixements equiparables als esperats a aquesta edat en plantacions fetes
amb híbrids comercials (Vilanova et al., 2011). En anteriors assaig multi-ambient on
IRTA-MB1 també hi era representada, el seu creixement quedava sempre encapçalant les
progènies de Juglans regia (Aletà et al., 2003).
Com material de J. regia que són, el seu millor comportament l’han expressat a les
parcel·les ben gestionades, el noguer és una espècie molt agraïda a un bon maneig,
aspecte ben conegut en les explotacions fruiteres, que són totes d’aquesta espècie de
noguer (Germain et al., 1999).
D’altra banda IRTA-MB1 ha destacat per la seva bona rectitud de la que tampoc
difereix IRTA-MB2 i les dues per una elevada cilindricitat de tronc. En conjunt amb les
dades de Torre Marimon als 11 anys, IRTA-MB1 ha produït la major quantitat de fusta
de primera qualitat, segons valoració en peu, segons normes UNE-EN-1316-1 1997 i
UNE-EN-1316-2 1997 superant a totes les altres progènies. Respectant l’adequació al
període lliure de gelades, ambdós materials han demostrat ser capaços d’assolir un alt
nivell productiu tant en quantitat com en qualitat en condicions benignes per la producció
de fusta.
Són els materials més tardans en entrada en dormició i IRTA-MB1 és la progènie més
primerenca en brostada, en canvi l’any tres, quan es va avaluar l’efecte de la gelada, va
resultar menys afectada pel fred tardà de primavera que els materials de J. nigra. És un
material que tot i ser d’origen mediterrani no es veu tant afectat per les gelades de
primavera com altres materials de J. regia (Fady et al., 2003; Aletà, et al., 2004). Es un
aspecte/resposta prou important per un material de J. regia que s’hauria d’avaluar
específicament.
Amb aquestes dades a la mà es pot demanar la catalogació de IRTA-MB1 i IRTAMB2 com progenitors de família (PF) de categoria controlada per a producció de fusta
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donat el seu bon comportament productiu en relació als híbrids comercials però
assenyalant criteris d’ús específics.
D’altra banda, el comportament del material de J. nigra assajat, la progènie MBNg10, amb un creixement i conformació similar al PFs catalogats és suficientment destacat
per proposar-lo també com a PF a catalogar a Espanya i així que els usuaris puguin
disposar de material de J. nigra de característiques conegudes, actualment no n’hi ha a
l’abast del sector (Aletà i Vilanova, 2013), i algunes zones amb terrenys tirant a àcids
podrien estar interessades en plantar aquest material.

5.4. CRITERIS D’ÚS DELS DIFERENTS MATERIALS
Els resultats porten a descartar el material de J. nigra, la progènie MBNg-3 com a
futur PF. Mentre que la progènie MBNg-10 es comporta molt bé en condicions de sòl
àcid (C. de Onís) i té uns molt bon creixements i conformació en totes les parcel·les de la
xarxa. Els noguers negres tenen un caràcter en general més forestal i per tant no
requereixen de tanta gestió com p.ex. d’esporga. En parcel·les de baix nivell de gestió
poden ser una bona solució (Becquey, 1997; Coello et al., 2009).
Els híbrids comercials Mj209×Ra i Ng23×Ra s’utilitzaran sempre que les condicions
de sòl es desviïn una mica de la normalitat ja que la seva rusticitat i vigor compensaran
aquestes condicions més límit. No hi ha problema normalment amb les gelades de
primavera si no es produeixen després de 15 abril. En terrenys més àcids (C. de Onís)
millor la progènie Ng23×Ra. El gran vigor juvenil d’aquests arbres, durant el període de
formació, aconsella una bona gestió, si no el vigor no controlat donarà lloc a nusos
grossos que romandran massa temps oberts amb el previsible deteriorament de la fusta
per entrada d’agents biòtics diversos (Lefièvre i Carmeille, 2005).
S’evitarà l’ús de la progènies IRTA-MB1 en zones de gelades molt tardanes y
especialment en zones de gelades primerenques de tardor, aquest material tarda en entrar
en dormició i això li suposa un gran perill de danys per gelades especialment els anys de
la formació que donaran lloc a fust molt deformats en molts cassos irrecuperables, si no
arriben a matar als arbres (Guàrdia et al., 2013).

5.5. AVALUACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE FUSTA QUANTITATIVAMENT
I QUALITATIVAMENT A T. MARIMON
Els creixements assolits en altura i diàmetre van ser els esperables en una plantació
de noguers a explotar en torns curts (Aletà et al., 2003; Vilanova i Aletà, 2007). Al
comparar l’evolució anual del diàmetre en les plantacions franceses (Becquey, 2005b),
en les que als 10 anys el diàmetre normal mig estava al voltant de 11 cm, s’observa que
les progènies de J. regia i les híbrides mostren un creixement secundari similar (12 cm).
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Pel que fa la cilindricitat del tronc, les dues progènies de J. nigra són les pitjors,
mostrant una cilindricitat significativament inferior a la progènie MBT-218, que és la que
va mostrar millor cilindricitat del tronc. Els valors de la el·lipticitat obtinguts (3-4%) es
troben per sota dels 10-15% requerits en les especificacions de classe màxima per
espècies per usos similars (UNE-EN-1315, 2010; UNE-EN-1316-1, 1997; UNE-EN1316-2, 1997). En algunes espècies s’ha documentat que l’el·lipticitat de la secció del
fust varia amb l’edat (Saint-André i Leban, 2000), per tant el seu valor a final del torn no
es tan predicible com altres caràcters avaluats.
En quan a la caracterització del fust, al voltant del 90% dels arbres de la parcel·la
presentaren un fust recte o amb una lleugera curvatura que desapareixerà amb els anys
(60%). Les progènies amb millors resultats van ser les híbrides i la MBNg-10. Els
resultats presentats sobre la presència de nusos oberts tenen un valor orientatiu, ja que
amb l’edat els arbres milloren la cicatrització de ferides de poda i els defectes o nusos es
fan menys visibles (Vilanova et al., 2011). La progènie MBNg-3 és la que va presentar
un major número de nusos oberts en el tram de 2 a 2,5 m d’alçada del fust i també el
major número total de nusos en el tronc (0-2,5 m). Aquest comportament és un argument
més per no emprar-la com a PF de MFR de J. nigra per a fusta.
L’avaluació conjunta de paràmetres productius i qualitatius ha permès estimar la
situació productiva actual de l’assaig. La situació actual de la plantació és el resultat de
la genètica dels materials i del maneig silvícola aplicat (Vilanova et al, 2011). Els resultats
indiquen que el 56% dels troncs de la progènie IRTA-MB1 al final del torn podrien
generar fusta de primera qualitat superant les progènies hibrides.
Aquests resultats aporten una valuosa informació sobre el potencial productiu del
noguer per fusta, dels PFs inscrits en el CNMMB, en plantacions sotmeses a un maneig
relativament poc intensiu però en una zona molt adequada al seu creixement, de manera
que el seu comportament resulta ser equivalent a les progènies híbrides a quasi la meitat
del torn de tallada.

52
Treball Final de Grau- A. Teixidó. ETSEA-UdL Octubre 2019

Estudi genotip-ambient (G×A) de Progenitors de Família de Juglans spp. assajats en una xarxa d’avaluació en el nord peninsular.
Valoració del material pel seu ús forestal.

6. CONCLUSIONS
Els creixements observats en els sis llocs d’assaig són diferents i són superiors a
Calabazanos, Etxauri i Torre Marimon. En aquestes tres estacions els creixements són
equivalents a altres definides com ubicacions d’alta qualitat pel noguer.
Dels caràcters de conformació avaluats, la dominància presenta escassa variació
genètica entre els materials testats i poca estabilitat genètica entre llocs. En canvi, la
rectitud, si va mostrar diferències significatives entre genotips i a més, el rànquing dels
diferents materials es va mantenir constant en tots els llocs, de tal manera que els híbrids
presenten millors rectituds que les progènies de J. regia.
L’entrada en dormició és genèticament estable entre llocs i molt estable en el temps.
Les progènies de J. nigra són les que presenten una entrada en dormició més precoç,
seguides de les híbrides. Totes les progènies de J. regia són les que presenten una entrada
en dormició més tardana.
Pel que fa la brostada, s’ha detectat que els materials mostren una plasticitat anàloga
entre llocs de tal manera que els rànquings es van mantenir relativament estables, encara
que l’efecte de la interacció G×A va ser major en els sis anys. S’observa una tendència a
que els híbrids seguits per les progènies de J. nigra presenten un brostada més tardana
que les progènies de J. regia. La progènie IRTA-MB1 és la que presenta una brostada
significativament més precoç. En l’avaluació de la resistència a la gelada, la progènie
MBNg-3 va mostrar més danys que cap, seguida per la IRTA-MB1 que en canvi era la
més precoç en brostar.
En condicions més límit, la rusticitat dels híbrids, derivada del suposat vigor híbrid,
permet que superin les espècies pures en creixement, però en ubicacions d’alta qualitat o
amb aportacions hídriques i adobats, les progènies de J. regia poden presentar
creixements similars i per tant emprar-se en llocs on els períodes lliures de gelada són
amplis o s’adaptin bé al període del creixement vegetatiu dels materials.
La progènie MBNg-3 de J. nigra és la que ha mostrat pitjors resultats: baixos
creixements, mala conformació i poca resistència a la gelada, per tant no es sol·licitarà el
seu registre com a material de base. En el cas contrari es troba MBNg-10, de la que si es
sol·licitarà la seva inclusió al CNMMB.
El comportament de les progènies de J. regia ja catalogades demostra que en l’estació
adequada i sota una adient gestió forestal poden assolir una molt bona relació creixement
i qualitat del fust. Especialment IRTA-MB1 que ha estat el millor material en les
condicions de Torre Marimon.
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