
NOCIONS BÀSIQUES DE 
PODA I FORMES DE 

REPRODUCCIÓ
VEGETATIVA



PODA: tipus de brots i forma correcte de tallar

GEMMA LATENT

BROT LATERAL

GEMMA APICAL

ENTRENUS

0,5 – 1 cm





PODA DE FORMACIÓ



Formació d’un arbret a partir d’un arbust



PODA D’ACLARIMENT



ELS ARBRES FRUITERS 
 
Algunes consideracions sobre la poda i la fructificació. Per a més informació: www.infoagro.com i 
www.infojardin.com  
 
Cirerer 

• Fruiter de fulla caduca. Poda de formació durant 3 anys. 
• Es pot fer una poda d’aclariment i manteniment per regular l’excés de branques després de la 

fructificació. 
• Escorça molt sensible, si es malmet pot produir la mort de la branca. 
• Floreix i fructifica al final del hivern sobre fusta de 2-3 anys, a partir de 6-8 anys de vida. 
• És bàsicament autoestèril i per tant necessitarà company de pol·linització. 

 
Magraner 

• Fruiter de fulla caduca i port petit força apte per ser cultivat en recipient. 
• Poda de formació durant 2 o 3 anys, després de manteniment per alleugerir-lo de branques.  
• Floreix en branques noves, el maig-juliol, i es recol.lecta a finals d’estiu. 
• És autofèrtil. 

 
Codonyer 

• Fruiter caducifoli i port petit força apte per ser cultivat en recipient 
• Poda de formació durant 2 o 3 anys, després poda de manteniment molt lleugera. És un arbret de poca 

vigorositat.  
• Floreix a principis de la primavera sobre fusta de 2-3 anys, per tant tardarà uns anys en produir 
• És autofèrtil 

 
Albercoquer 

• Fruiter caducifoli de port mig 
• Fer una poda de formació i fer una poda regular de rejoveniment cada 3-4 anys deixant els brots 

bastant curts 
• Floreix i fructifica al final del hivern, és sensible a les gelades,  tant sobre brots nous o de fins a 2-3 

anys. Cal regar abundantment. 
• És autofèrtil 

 
Presseguer 

• Fruiter caducifoli que requereix una adequada poda de formació 
• Requereix una poda més complexa anomenada de fructificació que cal realitzar cada any.  
• Cal diferenciar entre diferents tipus de brots: llenyosos (només amb borrons que donen fulla), els 

fructífers falsos (només tenen botons florals) i els fructífers veritables (amb fulles i botons florals). 
• Cal potenciar el brots amb fulla i fruit deixant 6-8 borrons (poda llarga) 
• Escurçar a 3-5 borrons els llenyosos i a 1-2 borrons els que porten només flor, també podem eliminar 

totalment aquets brots florals. 
• És autofèrtil 

 
Cítrics 

• Fruiters de fulla perenne de port petit-mitjà 
• Fer una adequada poda de formació i una poda molt lleugera de manteniment a finals d’hivern. 
• Al cap d’uns anys es pot fer una poda de rejoveniment més severa. 

 
Nesprer 

• Arbre fruiter de port petit de fulla perenne força adequat per cultiu en recipient 
• No necessita poda de formació ni de manteniment. 
• És autofèrtil 

 
Pruner 

• Fruiter de fulla caduca port mitjà-gran. 
• Fer poda de formació 
• Fer una poda regular per limitar el creixement que es pot fer tant al hivern com a l’estiu (poda en verd). 
• Acostumen a ser autofèrtils 



LA REPRODUCCIÓ VEGETATIVA

ESQUEIX

DIVISIÓ DE MATA

PER ESTOLÓ


