
A l’hora de instaurar una nova plantació és im-
portant pensar bé com en farem el disseny. Les 
plantacions a portell –a “tresbolillo” en castellà– 
ens ofereixen avantatges molt interessants sobre 
la fauna útil, l’aprofitament de l’aigua i respecte 
l’espai que ocupa cada exemplar. Dissenyar-les i 
executar-les no és pas difícil, però hem de tenir 
en compte algunes premisses perquè ens surti el 
millor possible, entenent que parlem sempre de 
plantacions extensives i no intensives.

Una plantació a portell consisteix, bàsicament, 
en plantar els arbres de manera intercalada. És 
a dir, que no queden alineats amb els de la file-
ra del costat sinó amb els de l’anterior. Realitzar 
una plantació amb aquest sistema no té pas més 
complicació que una feta “a cuadro” o “a tot cuadro”, 
que és com he sentit anomenar les plantacions 
en què queden tots els arbres totalment alineats.

Com fer-ho és fàcil. A continuació poso un exem-
ple d’una plantació amb un marc de 6x6 metres, 
doncs considero que, tret d’alguna espècie molt 
concreta, no hauríem de plantar mai a una dis-
tància inferior per evitar problemes a mig i a llarg 
termini. No hem d’oblidar que plantem arbres i 
que amb els anys acostumen a fer-se grossos.

Així doncs, per realitzar el marcatge del camp, 
primer decidirem la direcció de les files. El proper 
pas és dibuixar una línia allà on vulguem que 
comencin aquestes fileres i que per tant ha de ser 
perpendicular a la direcció que haguem decidit 
(vegeu figura 1). I ja podem començar a plantar. 
La primera fila començarà just a la línia dibui-
xada; la següent ha de començar a tres metres 
(la meitat de la distància entre arbres) d’aquesta 
línia; la següent ha de tornar a començar a la lí-
nia, i així fins a completar el camp que es vulgui 
plantar. La feina de marcatge és la mateixa per a 
una plantació a portell que per a una “a tot cuadro” 
i el nombre d’arbres per hectàrea varia molt poc, 
per tant el cost d’instaurar la plantada no varia 
significativament. Només hi ha un petit secret 

perquè la cosa surti bé, i és que la línia de parti-
da que dibuixem sigui del tot perpendicular a la 
direcció que prenen les files a plantar. D’aquesta 
manera queden tots els arbres alineats es miri 
per on es miri.

Els motius que ens porten a plantar així són va-
ris, però el major i millor aprofitament de l’aigua i 
els nutrients del terreny és un de força important 
i, tenint en compte el nostre entorn i el nostre 
clima mediterrani, és una raó de pes. L’explicació 
és que la distribució dels arbres que instaurem és 
més homogènia i queden millor repartits sobre el 
terreny, fet que fa possible una millor colonitza-
ció de les arrels.

També hem de tenir en compte que encara que 
nosaltres plantem a 6x6 metres, la distància en-
tre arbres de diferents files és superior, ja que 
els exemplars queden en diagonal respecte les 
fileres i això redueix la competència entre indi-
vidus. És com si plantéssim amb un marc més 
ample. A l’ horta, quan per falta d’espai plantem 
molt espès, la plantació a portell dóna més espai 
a les plantes, i això és important especialment 
en espècies que agafen un volum considerable al 
llarg del seu cicle.

La part aèria de l’arbre també obté avantatges, i 
és que pel sol fet d’estar intercalats entre si es re-
dueix molt la possibilitat que un arbre faci ombra 
a un altre i, per tant, podem obtenir una millor 
sanitat i producció.
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És poc habitual veure en els nostres camps plantacions a portell de llenyosos o 
d’arboris, tot i que és un disseny que presenta molts avantatges. En aquest article 
l’autor explica per què és tan interessant i com podem aplicar-lo i gestionar-lo.

Els avantatges i el sistema 
de les plantacions a portell

Les arrels poden 
explorar millor 
el terreny i la 
competència entre 
arbres disminueix

Figura 1



2
1

  A
gr

oc
ul

tu
ra

 4
6

01. En Tomàs Llop en un 
camp d’ametllers plantats 
a portell, en el moment de 

la collita.

cidència d’aquest tipus de malaltia pogués ser 
menys agressiva respecte altres tipus de planta-
ció. Però la realitat és que aquest tipus d’estudis 
ja són d’una complexitat més accentuada i pot-
ser no estan a l’abast d’un pagès que vol i ha de 
viure de la terra i la pagesia.

Els detractors d’aquesta manera de plantar po-
drien argumentar que a l’hora de llaurar o segar 
–no pas seguint la direcció de les fileres, sinó a 
través–, la plantació a portell els  comporta més 
feina que una plantada tradicional. I tenen raó, 
perquè augmenta el nombre de maniobres a 
realitzar, però també hem de tenir present que 
aquest tipus de treball no és el més habitual, ja 
que s’acostuma a treballar els camps seguint la 
seva llargada i, com a molt, un cop a l’any o dos 
s’hi passa perpendicularment. Jo sóc partidari 
de no treballar massa el sòl i la meva opció és 
només desbrossar un parell de cops l’any. Si al-
guna hora vull llaurar el camp, passo primer el 
tractor al llarg de les fileres i després la cavadora 
o intercepa.

I per acabar, un últim apunt, ja més subjectiu, 
gens contrastat ni comprovat, però sí que és una 
conclusió a la qual he arribat a través de moltes 
hores d’observació i de ser-hi present. El cas és 
que sembla que als ocells, especialment petits 
insectívors, els agrada més aquest tipus de plan-
tació que qualsevol altre. Fins i tot a l’esparver 
sembla que li agradi més per caçar, i no només 
perquè hi trobi més preses. I si ells s’hi troben 
més a gust és molt probable que nosaltres també 
ens hi trobem més a gust; i això en una agricul-
tura respectuosa també ha de ser important. y

En la pol·linització (molt important per a determi-
nats conreus) també podem aconseguir millores 
perquè facilitem una millor circulació i distribu-
ció del pol·len i dels insectes que el transporten, 
ja que en una plantació tradicional, les matei-
xes rengles del conreu instaurat poden actuar de 
barreres naturals. I el mateix efecte de facilitat 
de circulació ens pot afavorir la proliferació i ex-
pansió dels insectes i demés depredadors de les 
possibles plagues que puguem tenir.

Respecte els fongs, el tema és de difícil valoració, 
ja que aquests actuen molt influïts per les condi-
cions climàtiques del lloc i l’època. I la veritat és 
que quan tenen unes condicions favorables que 
s’allarguen en el temps, acostumen a ser molt 
virulents. No hauríem de descartar però, que pel 
fet de tenir uns arbres més ventilats i assolellats 
a causa de la distribució que se’ls dóna, la in-
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