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Hem d’entendre els arbres com un sistema complex, on totes les seves parts estant
connectades i on el conjunt depèn del bon funcionament de cada una. Qualsevol alteració
que es produeixi en la part aèria tindrà una resposta en la part subterrània i a l’inrevés. La
destrucció de part del sistema radical provocarà una disminució en les aportacions d’aigua
i nutrients i, en conseqüència, una depreciació de la capçada. En aquest context, el
desenvolupament de l’arbre està molt condicionat pel seu suport: el sòl. Les seves
característiques condicionen el creixement de les arrels i, per tant, el del arbre. El sistema
radical vol unes equilibrades condicions d’aeració, contingut d’aigua, matèria orgànica i
nutrients per a poder-se desenvolupar i créixer.
El medi urbà no és el millor lloc pel bon desenvolupament de l’arbre, ja que les seves
condicions són hostils pel creixement. Per aconseguir un desenvolupament adequat hem
d’invertir en recursos tècnics i econòmics, posant a disposició de l’arbre un sòl amb una
mínima qualitat i amb una quantitat suficient.
Kopinga (1985) ha estudiat la relació que existeix entre la part aèria i el volum del sistema
radical. Així per cada metre quadrat de projecció al sòl de la capçada, el volum de sòl
necessari per a les arrels és de 0.75 metres cúbics, quan les condicions són bones pel
creixement dels arbres. A mesura que aquestes condicions empitjoren el volum de sòl
necessari augmenta.
El desenvolupament del sistema radical respon a un comportament concret per a cada
espècie. Tanmateix la morfologia, profunditat i la seva extensió horitzontal i vertical estan
fortament influïdes per les característiques del medi de creixement i, per tant, les
condicions locals com la penetrabilitat (presència d’horitzons compactes, sola de treball...),
l’excés o manca d’aigua o la fertilitat del medi poden modificar-ne molt el comportament.
La major part del sistema radical (un 80% aproximadament) es troba situat als primers 3040 centímetres del sòl, ja que és aquí on es troba el sòl més airejat i esponjós i on es pot
trobar major quantitat d’aigua. En el medi natural això es així perquè és on es produeix la
màxima descomposició de matèria orgànica producte de les restes vegetals i animals. A la
ciutat, i en arbres sense encoixinament, les condicions ja no són tan favorables. Pel que
fa a la profunditat, les arrels no acostumen a anar més enllà de 2 o 2,5 metres, tot i que
determinades espècies en condicions òptimes (per exemple els eucaliptus) o d’altres en
condicions molt adverses (per exemple els pins).poden arribar a profunditzar molt més.
Pel que fa a la seva extensió, en general podem dir que les arrels es localitzen més enllà
de la zona de degoteig. Segons Gilman (1988), en la fase juvenil dels arbres es pot
establir una relació lineal entre el radi de la capçada (D) i l’extensió del sistema radical (x).
Alguns dels valors que ens dona són:
Magnòlia
Acer
Pollancres
Freixes
Gleditzia

x = 3.77 D
x = 3.06 D
x = 3.08 D
x = 1.68 D
x = 2.95 D

Segons Watson (1998), d’un estudi de 4.000 arbres caiguts a Anglaterra per forts vents,
un 82,5% dels arbres tenien un sistema radical horitzontal, un 15 % tenia un sistema amb
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arrels ramificades en diversos angles entre l’horitzontal i el vertical i, únicament un 2,5%
tenien arrels pivotants.
El volum de sòl explorat per les arrels pot ser de diversos metres cúbics en arbres adults.
Així segons Kopinga (1985), valors de 10 a 15 metres cúbics poden ser normals en arbres
en fase de creixement adult, mentre que 1 metre cúbic pot ser suficient els primers anys.
En el pla de gestió de l’arbrat de la ciutat de Segòvia (Arroyo et al., 1998) davant la
dificultat de definir el volum ocupat pel sistema radical s’introdueix un concepte
interessant, el terreny de protecció de l’arbre. Aquest consisteix en un volum de sòl al
voltant de l’arbre, que s’entén que abasteix i conté la quantitat més important de les arrels
i s’estableix que tota intervenció en aquest terreny de protecció suposa una afecció a les
seves arrels. Les dimensions d’aquest poden ser:
• 1 metre de radi a partir del tronc per arbres petits (grandària d’adult inferior a 8
metres)
• 2 metre per arbres mitjans (grandària d’adult inferior a 15 metres)
• 3 metre en arbres grans (grandària d’adult superior a 15 metres)
Aquests valors contrasten per baixos amb els que dóna Watson (1998) per determinar la
distància on s’han de realitzar les perforacions en els tractaments de millora del sòl en
relació a la grandària de l’arbre, i que són a un mínim de 3 metres (en arbres de 12-23
centímetres de diàmetre de tronc) i fins a 9 metres (en arbres de diàmetre de tronc
superior a 48 centímetres).
Tota pertorbació del sòl, tot i ser lluny de l’arbre, pot afectar el funcionament de les arrels
actives i fràgils, produint-se fenòmens de depreciació de l’arbre, malgrat que molt sovint la
resposta és manifesti diversos anys més tard. En medi urbà són molt comuns les
alteracions que afecten la presència d’oxigen i aigua, com pot ser la compactació, la
impermeabilització o la presència de gespa. En aquest darrer cas Watson valora que la
reducció del sistema radical pot arribar fins el 50%.
Els treballs de Raimbault (1991) sobre la morfologia i el desenvolupament dels sistemes
radicals d’arbres de parcs i d’alineació, demostren que quan les condicions del medi són
desfavorables (asfixia per excés d’aigua, impermeabilització, resistència mecànica per
compactació o roca mare compacta...) el sistema radical reacciona de diverses maneres:
•

Reduint la seva extensió, especialment a nivell superficial adoptant sistemes
radicals horitzontals amb arrels verticals.

•

Reduint el volum de sòl explorat , arribant, en ocasions, a quedar restringit a la
zona més propícia per la infiltració de l’aigua i l’acumulació de nutrients.

•

Augmentant molt les deformacions radicals, especialment els esclafaments.

Una de les conclusions d’aquest estudi demostra que bona part del processos
d’envelliment del arbres estan associats al procés de senescència del sistema radical.
També remarca la importància de conèixer l’edat de l’arbre abans de realitzar qualsevol
actuació, ja que en funció d’aquesta, les seves necessitats i la resposta als tractaments
seran molt diferents.
Alteracions en medi urbà
Per assegurar un creixement òptim el sòl ha de ser profund, ben estructurat, fàcilment
explorable per les arrels i ric en matèria orgànica. Tanmateix les necessitats concretes
varien en funció de l’espècie.
En el medi urbà, les dificultats són tan destacables que és difícil mantenir les condicions
ideals pel seu creixement. La presència de la major part de la cabellera radical a prop de

5

9è congrés de l’APEVC, Igualada 8 d’octubre de 2003 – El paisatge ocult de la ciutat: Les arrels dels arbres
www.apevc.org

la superfície explica la importància d’evitar els processos
impermeabilització, modificacions de cota, obertures de rases, etc.

de

compactació,

Aconseguir mantenir l’equilibri entre el sistema radical i la part aèria és una de les claus en
la bona gestió de l’arbrat. A la ciutat en molts casos el volum de sòl explorable es massa
limitat, de mala qualitat i amb poca presència d’aigua.
La compactació
(Arroyo et al., 1998; Bradshaw et al., 1995; Rutherford, 2000; Watson, 1998; Zisa et al.,
1980)
La compactació és segurament el principal problema que trobem en arbres en medi urbà.
És un procés mitjançant el qual es produeix una compressió del sòl no saturat, durant la
qual disminueix la fracció de volum de forats i, conseqüentment, s’incrementa la densitat
aparent. La compactació comporta:
• Increment de la densitat aparent.
• Empaquetament més dens de les partícules.
• Increment de la resistència del sòl.
• Disminució de la porositat, especialment la macroporositat amb augment del
microporus.
• Destrucció parcial dels agregats estructurals de menor grandària.
• Disminució de la disponibilitat hídrica.
• Disminució de la disponibilitat d’oxigen.
• Disminució de la disponibilitat de nutrients.
Normalment les causes que provoquen la compactació són el pas de maquinaria pesada,
el trànsit rodat, la circulació de vianants, la realització de feines amb el sòl excessivament
humit, la mala gestió de les terres prèvia a la seva aportació, etc. La importància de la
compactació pot variar en funció de si aquesta és total, superficial, subsuperficial o
profunda.
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Il·lustració. 1: Redibuixat de Bradshaw et al., 1995.

Bradshaw et al. (1995) ens mostren a la il·lustració 1 diferents valors de densitat aparent
de mostres procedents de dins i fora del forat de plantació de 192 arbres urbans. Si
considerem que els valors correctes de la densitat aparent haurien d’estar al voltant de 1,2 a -1,4 g/m-3, que entre -1,4 i -1,6 estaríem amb valors crítics i que a partir de -1,6
serien valors totalment desfavorables pel desenvolupament radical, podem veure com
majoritàriament trobem els valors en la franja crítica o per sobre d’aquesta. A més a més

6

9è congrés de l’APEVC, Igualada 8 d’octubre de 2003 – El paisatge ocult de la ciutat: Les arrels dels arbres
www.apevc.org

podem observar com els valors més alts sempre es donen més enllà del forat de
plantació, ja que es on es produeix una major compactació.
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Il·lustració. 2: Redibuixat de Hunt et al., 1991
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Il·lustració. 3: Redibuixat de Hunt et al., 1991

Els efectes de la compactació els podem veure a les il·lustracions 2 i 3. L’augment de
l’àrea de compactació al voltant de l’arbre pot arribar a reduir el creixement d’arrels un
50%. Les arrels crescudes en sòls compactats són més curtes i gruixudes i amb menor
pes que les crescudes en medi no compactat.
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Il·lustració. 4: Redibuixat de Hunt et al., 1991.

A la il·lustració 4 podem veure els efectes de la compactació d’un sòl sorrenc sobre el
creixement de les arrels. La important reducció del creixement es veu esmorteïda per la
incorporació de matèria orgànica.

8

9è congrés de l’APEVC, Igualada 8 d’octubre de 2003 – El paisatge ocult de la ciutat: Les arrels dels arbres
www.apevc.org

Il·lustració. 5: Zisa et al., 1980.

A la il·lustració 5 podem veure això mateix pel cas concret de Pinus nigra. Podem
observar com la resposta davant valors iguals de densitat aparent varia segons la textura
del sòl. Així els afectes de l’augment de la densitat aparent són menors en sòls amb
textures sorrenques.
La conseqüència immediata de la reducció del creixement radical és la disminució de la
part aèria. Igualment la reducció de l’extensió i la major superficialitat de les arrels pot
provocar problemes d’inestabilitat dels arbres i, per tant, risc de caiguda.
Realització de rases
(Arroyo et al., 1998; Watson, 1998)
L’obertura de rases prop de la base de l’arbre pot suposar la pèrdua de fins el 50% del
sistema radical, provocant problemes d’estabilitat i viabilitat a l’arbre. En aquestes
situacions seria necessari realitzar túnels o obrir les rases manualment per evitar o, si més
no, disminuir l’afectació de les arrels.
Modificacions de cota
(Arroyo et al., 1998; Watson, 1998)
Cobrir el sistema radical, ni que sigui en part, suposa modificar les condicions d’aeració i
pot causar problemes molt seriosos si es fa amb material argilós o amb paviments sòlids.
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En el cas de ser necessari modificar la cota del voltant de l’arbre, s’haurà d’intentar
aportar materials porosos i permeables i, si és possible, preveure sistemes per assegurar
l’arribada de l’oxigen a les arrels existents.
El rebaix també pot suposar la pèrdua del sòl amb les millors condicions aire/aigua i
l’eliminació de les arrels més superficials.
Propostes de millora
Espai disponible per les arrels
(Arroyo et al., 1998; Watson, 1998)
Per tal de permetre un màxim desenvolupament de l‘arbre haurem de procurar que els
arbres disposin del màxim volum de sòl d’exploració. El volum de sòl i la superfície lliure
ens determinaran la capacitat d’aeració i de subministrament d’aigua. Tenint present la
morfologia general dels sistemes radicals haurem de donar major importància a l’amplada
que no pas a la profunditat. Tanmateix, en funció de les característiques de la superfície
d’escocell lliure i del material de recobriment, haurem d’augmentar el volum del forat per
poder mantenir un comportament similar.
Una bona solució en arbrat d’alineació pot ser la realització de rases contínues en lloc de
forats individuals.
Terres de suport
Una bona solució a les problemàtiques descrites podria ser la recerca d’una terra pels
forats de plantació que permeti un bon creixement de les arrels i pugui minimitzar els
efectes de la compactació.
•

Terra d’arbres Amsterdam

(Couenberg, 1997; Kopinga, 1997).
La terra d’Amsterdam és el nom que reben unes barreges de terra àmpliament utilitzades
a Holanda i que permeten un bon creixement de l’arbre i una bona resposta com a base
per als paviments del voltant.
La terra d’arbres d’Amsterdam és una sorra de grandària mitjana (M50 entre 0,300 i 0,350
mil·límetres), un 4-5% de matèria orgànica i 2-4% d’argila. La presència de partícules de
∅<2µm no ha d’arribar al 2%. El nivell de nutrients és de 80 mil·ligrams de fòsfor, 200
mil·ligrams de potassi i 200 mil·ligrams de magnesi per quilogram de terra.
El seu grau de compactabilitat és moderat i, quan s’utilitza com a base de paviments, es
compacta fins una resistència màxima a la penetració de 2,5 megapascals.
Per obtenir bons resultats és important realitzar correctament la barreja dels materials i
evitar la compactació per pas de maquinària durant el procés de reblert dels forats de
plantació.
•

Barreges especials

(Bassuc et al., 1998; Kopinga, 1997; Kristoffersen, 1998)
Una solució que s’ha estudiat per evitar l’enfonsament dels forats de plantació
pavimentats és l’ús de barreges de terra vegetal de qualitat amb graves, pedra
matxucada, maons matxucats o lava matxucada. Aquests materials proporcionen a la
barreja una estabilitat en front de les càrregues i li permeten mantenir un baix grau de
compactació quan són sotmesos a un ús intens, el que permet que les arrels disposin d’un
volum de terra molt superior.
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Com en el cas anterior, per obtenir bons resultats és important evitar la compactació
durant el procés de barreja i aportació.
Aeració vertical
(Chueca et al. 1998; Fàbregas et al., 2000; March et al. 1999; NTJ 14C:1999; Smiley,
1997; Watson, 1996 i 2002)
Per tal de millorar les característiques del sòl es poden realitzar forats al voltant de l’arbre.
La distribució dels forats ha d’evitar malmetre, en la mesura del possible, les arrels en el
procés d’obertura. Interessa especialment la substitució del sòl en aquelles zones que les
arrels exploren, o sigui en les regions amb arrels actives, situades a una certa distància
del tronc de l’arbre.
Un cop realitzada l’obertura cal fer la nova aportació de materials immediatament per
evitar l’assecament de les arrels i disminuir l’impacte causat a la planta. Normalment
s’utilitzaran substrats porosos amb nivells correctes de fertilitat que millorin les condicions
d’aeració i tinguin una bona retenció d’aigua. Quan l’objectiu és millorar el drenatge i
l’aeració es poden utilitzar graves.
Els forats tenen una forma cilíndrica en posició vertical.
Substitució radial del sòl
(Chueca et al. 1998; Fàbregas et al., 2000; March et al. 1999; NTJ 14C:1999; Smiley,
1997; Watson, 1996 i 2002)
La substitució parcial d’un sòl és una operació encaminada a la correcció de problemes de
salinització, compactació o contaminació dels sòls. Segons quin sigui el problema que
presenti el sòl que es vol substituir i les característiques de l’arbre cal preveure quin
substrat serà millor aportar.
La distribució de les rases ha de ser radial respecte el tronc de l’arbre per tal de malmetre
la menor quantitat possible d’arrels durant l’obertura. En cap cas la rasa oberta ha d’estar
a una distància inferior dels 50 cm del tronc, ja que s’ha d’evitar malmetre arrels amb
funció estructural que poguessin afectar l’estabilitat de l’arbre. Com en el mètode anterior
interessa realitzar-ho en les regions amb arrels actives i amb un reblert de les mateixes
característiques dels descrits en l’anterior mètode.
Es poden utilitzar diferents procediments per a la realització de la substitució del sòl, com
són l’obertura de rases amb mitjans manuals o mecànics o bé efectuant un rentat del sòl
amb una mànega d’aigua a pressió i utilitzant una trompa aspiradora de pressió regulable
per anar xuclant l’aigua.
Millores al sòl amb la inoculació de micorizes
(Chueca et al. 1998; Fàbregas et al. 2000; March et al. 1999; Marx et al. 1997; NTJ 14C:
1999; Smiley, 1997)
L’inoculació de micorizes pot millorar l’absorció de nutrients i aigua del sòl, així com
protegir-los d’algunes malalties. La informació disponible de l’aplicació en arbres
ornamentals és escassa i amb resultats molt diversos.
Maquinària de descompactació i aeració
(Chueca et al. 1998; NTJ 14C:1999; Fàbregas et al., 2000; Smiley, 1997 i 2001)
La descompactació d’un sòl es pot realitzar mitjançant injecció d’aigua o aire a pressió.
Amb la injecció d’aigua o aire s’aconsegueix fracturar el terreny i crear vies pel creixement
de les arrels. Per tal de que l’efecte sigui més durador és bàsic reomplir aquestes
esquerdes amb un material porós de lenta meteorització que mantingui la porositat i eviti
que retorni ràpidament a les condicions de compactació anteriors.
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Normalment s’aconsegueix treballar fins a profunditats d’entre 50 i 100 cm i caldria fer les
perforacions a tota la zona de degoteig de l’arbre.
Els resultats obtinguts de l’ús d’aquest tipus de maquinària són bastant inferiors a la resta
de mètodes relacionats.
Encoixinament
(Watson, 1996 i 2002; Chueca et al. 1998; March et al. 1999; NTJ 14C: 1999; Fàbregas,
2000; Smiley, 1997)
Consisteix en el recobriment natural o artificial d’una capa de materials (vegetals o no) que
s’apliquen sobre la superfície del sòl per conservar la humitat, regular la temperatura,
disminuir la compactació i l’enduriment del substrat o el sòl i reduir l’escorrentia, així com
també per lluitar contra les males herbes i aportar matèria orgànica al sòl.
Es recomanable recobrir la major superfície possible al voltant del sòl amb un gruix d’entre
8 i 12 centímetres de material. Just al voltant del tronc de l’arbre s’ha de mantenir lliure
formant un anell d’uns 2 o 3 centímetres per evitar podriments al coll de l’arbre.
Tot i que la resposta és més lenta que amb els mètodes de substitució del sòl, per la
senzillesa del mètode, el reduït cost i l’absència d’estrès creat als arbres existents pot ser
la millor solució en molts casos.
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