fertilitat del sòl
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El sistema de fertilització del sòl dels boscos serveix de model per idear una tècnica
per a sistemes agrícoles o jardins. Es tracta de la utilització de brancam resultat de
podes que s’estella i s’aplica encara en verd: el brancam verd estellat. En aquest
article us presentem les nocions bàsiques, els avantatges que pot suposar i les
dificultats que cal tenir en compte.

Algú s’ha demanat mai per què els boscos, sense
necessitat d’adobar-los, mantenen la seva biomassa? Per què no tenen problemes generalitzats
de plagues o malalties? Per què són capaços de
resistir llargs períodes de sequera? O per què els
seus sòls ens permeten, en condicions favorables,
anar a caçar bolets a la tardor? La resposta és senzilla: perquè s’adoben amb la seva pròpia matèria
orgànica, la fusta, que permet mantenir la humitat al sòl i les condicions favorables perquè la
vida s’hi continuï desenvolupant. En aquest text
parlem d’una tècnica que intenta imitar aquest
procés i que ens interessarà molt de conèixer als
agricultors, ja que ens permetrà obtenir uns beneficis econòmics i ecològics importants si aprenem a gestionar-la correctament.
El brancam verd estellat1 (BVE) és una tècnica
que començà a desenvolupar-se a mitjans dels
anys 70, quan Edgar Guy (en aquells moments
Viceministre Adjunt en el Ministeri de Boscos del
Quebec), després d’observar que anyalment s’infrautilitzaven milions de tones de branques de
tot tipus, va començar a pensar com fer-ne productes nous. Tot i que una de les primeres possibilitats que investigà varen ser els olis essencials,
com que les fàbriques de destil·lats eren plenes
de branquetes estellades sense utilitzar, va voler
analitzar-les per conèixer els seus continguts,
descobrint que eren extremadament riques en

nutrients químics i en productes d’origen bioquímic (com proteïnes i aminoàcids).
Nombroses lectures el feren decidir d’unir la tècnica americana del compost superficial amb la
tècnica de compost arbustiu utilitzada per Jean
Pain2 a França. Així fou com es centrà en l’ús
d’aquest material com a compost, fent un primer
assaig escampant el BVE en cultius de patates i
barrejant-lo amb els primers centímetres de terra. Les anàlisis químiques d’aquest primer experiment (que mostraren un bon balanç de proteïnes, cel·luloses, lignina, sucres, midó, pectina….
i també de la majoria de nutrients) l’animaren a
formar un grup d’investigadors que aplicaren en
altres cultius els fragments de BVE barrejats amb
fems de porc, ja que volien una font de nitrogen
per descompostar la fusta.
A més de la desaparició de les males olors, una
transformació ràpida dels fragments i un augment dels rendiments en els anys següents, els
resultats obtinguts en aquest segon experiment
foren els següents: augment de més del 50% del
contingut de matèria orgànica, equilibri del pH,
increment dels rendiments que anaven del 30 al
300% (manifestats en volum o en contingut de
matèria seca segons els cultius), reducció del
consum d’aigua, reducció important del desenvolupament d’herbes adventícies, insectes i malalties, i una resistència més gran al fred i a la
sequera.
De mica en mica, amb els resultats de les proves i el pas dels anys, el grup d’investigadors anà
creixent i els seus treballs s’anaren centrant a
conèixer la composició de la fusta, els factors bioquímics en la formació dels sòls, els processos
biològics exògens que afecten la seva dinàmica,
el sistema pel qual els nutrients hi són reciclats
(en què s’inclou també el paper de l’aigua) o la
qüestió de les energies endògena i exògena en la
fertilitat del sòl.
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Què és i com s’aplica el BVE?
El brancam verd estellat o BVE es produeix a
partir de branques acabades de podar amb un
diàmetre inferior a set centímetres, reduïdes a
trossos d’un a deu centímetres de longitud, ja
que és aquesta mida la que permet una bona
invasió de fongs basidiomicets3. És interessant
que el material estigui ben estellat, ja que així

2. El francès Jean Pain
va idear un sistema de
compostatge utilitzant
restes de poda i biomassa
arbustiva.
3. Bolets caracteritzats
per la producció
de basidiospores
(espores externes) i que
majoritàriament viuen
sobre matèria orgànica
morta.
4. Trencament progressiu
de les molècules simples
que integren un polímer.
5. Bacteris que es
caracteritzen per la seva
semblança amb algunes
formes de fongs.

01. Detall del BVE en
horta. G.A.

Les sigles BVE són les que en aquest article li
hem donat en català al que en francès s’anomena
“Bois Raméal Fragmenté o BRF”, en anglès
“Ramial Chipped Woods o RCW”, en alemany
“Fragmentiertes Zweigholz o FHZ”, en castellà
“Madera Rameal fragmentada o MRF”, en
portuguès “Aparas de Ramos Fragmentados o
ARF” i en italià “Ramoscelli Fragmmentati o RF”.

aconseguirem una entrada massiva d’aquests
microorganismes, que són els que transfereixen
els nutrients cap a la massa microbiana i contribueixen a la despolimerització 4 de la lignina jove
o immadura, conduint la matèria orgànica cap a
la formació d’humus i dels àcids húmic i fúlvic,
elements bàsics en la formació del sòl.
Es recomana utilitzar principalment espècies
latifòlies, és a dir de fulla ampla; només es tolera d’un 10 a un 20% d’estella procedent de coníferes, ja que la resina present en aquestes pot
perjudicar el desenvolupament dels fongs basidiomicets.
El BVE s’ha d’escampar a terra en una capa entre
dos i cinc centímetres de gruix i després es barreja amb els primers 10-12 centímetres del sòl. A
les latituds temperades, per a una aplicació inicial de dos centímetres de BVE (200 metres cúbics/
hectàrea), els seus efectes poden persistir durant
un període aproximat de cinc anys, és a dir, que

n’hi hauria prou en fer una aplicació cada quinquenni. L’època més aconsellable d’aplicar és la
tardor o els principis d’hivern. També es pot fer
a finals d’hivern o a principis de primavera, però
llavors caldrà fer-hi una aportació suplementària
de nitrogen, prioritàriament amb compost.
Passat el període hivernal cal fer un treball del
sòl, per barrejar-hi el BVE. És important de barrejar-ho bé, ja que si la colonització primària s’inicia amb bacteris actinomicets5, els basidiomicets
quedarien relegats i tot el procés quedaria afectat. Per assegurar-nos una bona barreja, llaurarem la terra amb les eines que ens proporcionin
una superfície relativament homogènia.
En cultius arboris, la incorporació del BVE s’hauria de fer després de la caiguda de les fulles, un
cop aquestes ja estiguin descompostes o força
descompostes, ja que sembla ser que en aquesta
descomposició ja trobaríem els fongs basidiomicets.
---------------------------------------------------------Si vols saber més...
La bibliografia consultada pertany al Grup de
Coordinació sobre el Brancam Verd Estellat del
Departament de la Fusta i les Ciències Forestals de
la Facultat de Ciències Forestals i Geomàntica de la
Universitat de Laval (Quebec, Canadà). Pots fer una
cerca a internet amb la paraula forestgeomat per
trobar fàcilment alguns dels articles.
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1. S’emfatitza el mot
verd perquè es tracta de
brancam viu.

02. Moment de l’aplicació
del BVE en una finca.
Guillem Arribas.
03. Aplicació de brancam
verd estellat a la finca d’en
Guillem Arribas. G.A.
04. Capa de BVE en
arbres fruiters. G.A.

L’experiència d’en Guillem Arribas a la Garrotxa
Parlem amb en Guillem Arribas, enginyer tècnic
agrícola, assessor en agricultura ecològica especialitzat en la conservació de recursos fitogenètics
locals (treballa sobretot en varietats velles de fruiters) i responsable del Centre de Conservació de
Plantes Cultivades de Can Jordà en el Parc Natural
de la zona volcànica de la Garrotxa (Girona). Des
de fa un any en Guillem està provant la tècnica
del brancam verd estellat (BVE) en les parcel·les
que cultiva a casa seva.
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El BVE redueix el
consum d’aigua, les
herbes adventícies
i augmenta la
resistència al fred dels
cultius
Per començar, quan parlem de BVE de què estem parlant, d’un encoixinat, d’un adobat o de
compostatge?
Podríem dir que no és pròpiament cap de les tres
coses i al mateix temps té una mica de cada una. El
BVE és sobretot un sistema de fertilització del sòl,
però no a base de microorganismes, com els que
podríem trobar en el compostatge, sinó de fongs,
especialment basidiomicets. Cal tenir en compte
que l’aplicació la fem sempre amb matèria verda,
no compostada, i que tampoc pretenem que s’hi
produeixin els processos fisicoquímics propis del
compostatge. El procés de descomposició que es
produeix no és el mateix que en un compost, i si
ens hi fixem podrem veure com els organismes
vius que hi trobem tampoc són els mateixos.
Una altra diferència que hi podrem notar és que
així com el compost madur fa una olor semblant
a la de la terra, el BVE un cop ja està actiu ens fa
una olor molt intensa a bolets. Tampoc és pròpiament un encoixinat, tot i que compleix moltes
de les funcions d’aquest, com pot ser el control
hídric, aïllament tèrmic, etc.
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Quan i per què vas començar utilitzar el BVE?
Vaig començar a provar aquesta tècnica l’hivern
passat, i va ser sobretot arran d’un encàrrec professional del disseny dels horts i fruiters d’un
complex terapèutic budista de tradició coreana,
on em demanaven per qüestions filosòfiques i de
sanitat, no utilitzar-hi ni fems ni compost. En
aquelles dates, a la comarca de la Garrotxa hi va
haver un temporal molt fort de vent i neu que
va tombar una gran quantitat d’arbres. Jo mateix
vaig necessitar passar-me un parell de dies tallant troncs entravessats per poder arribar amb
el cotxe a casa. De cop em vaig trobar amb una
gran quantitat de material vegetal verd a la finca
que s’havia de retirar, així que vaig pensar que
em podia servir per començar a experimentar
amb aquesta tècnica i poder treure’n conclusions
abans d’aplicar-ho en el disseny de finques.

Hem d’utilitzar
sobretot brancam
d’arbres de fulla
ampla
Aquest any doncs, he fet les proves en vàries
parcel·les de la finca, tant d’horta com de fruiters, i tot i que són proves d’abast particular, en
poca superfície i que encara tenen poc temps per
treure’n conclusions exhaustives, sí que m’han
donat una idea de com treballar amb el BVE i
quins efectes pot tenir sobre el sòl i les plantes.
Quines dificultats pot presentar treballar en BVE?
Un dels principals inconvenients és que per fer
l’estella necessites una estelladora gran i potent,
i en conseqüència amb una gran despesa energètica. A França s’està investigant per poder ferles treballar amb energia solar i fins i tot s’han
fet alguns dissenys d’estelladores que funcionen
amb pedals, per les quals, òbviament, es necessita
tenir una certa fortalesa física.
Un altre problema que hi veig és el gran volum
d’estella que has de mobilitzar. Està calculat que
per poder tenir un gruix d’entre dos i cinc centímetres de BVE has d’aplicar 100 tones d’este-

pensar a dissenyar finques que tinguin una gran
quantitat d’arbres latifolis i amb una bona capacitat per a rebrotar (oms, aurons, etc...) que ens
serveixin com a “canteres” de BVE, o millor dit,
com a “fusteres”.

lla per hectàrea. Això ho has de fer un cop cada
cinc anys. Si féssim servir compost normalment
n’aplicaríem 20 tones per hectàrea cada any, cosa
que al cap de cinc anys també ens suposa haverne aplicat 100 tones. D’una manera ho fem amb
un sol any i amb l’altra repartit durant els cinc,
amb els avantatges i inconvenients que això ens
pugui suposar.
També trobo complicat poder obtenir aquesta
gran quantitat d’estella de cop, sobretot si tenim
en compte que ha d’estar verda per no perdre una
bona relació de carboni/nitrogen. Si no tenim la
possibilitat que algú ens la proporcioni (jardiners,
desbrossadors de carreteres, etc.) hauríem de

Crec que això és a causa no només de l’efecte
d’encoixinat que pugui fer el BVE sinó que també
hi té molt a veure el tipus de treball del sòl que fan
els basidiomicets, que d’alguna manera faciliten
l’absorció de l’aigua per part de la planta.
Una cosa que s’acostuma a dir del BVE és que té
un efecte positiu sobre el sabor dels fruits conreats. Nosaltres això ho hem pogut notar molt en els
tomàquets, que ens han sortit molt gustosos, però
pel contrari, no ho hem notat tant en les patates.
En les tomaqueres de mata baixa també hem pogut veure que ens serveix com a un bon aïllant per
evitar que els fruits i les fulles tinguin un contacte
directe amb la terra i la humitat. y

Secció ecològica
Pinsos compostos per a tot tipus d'animals,
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En la teva experiència, quins resultats positius
has obtingut?
Personalment crec que el BVE m’ha treballat millor amb la fibra curta, ja que en aquesta s’hi han
desenvolupat més ràpidament les micel·les dels
fongs basidiomicets. Els millors resultats els he
vist en els fruiters, ja que en plantacions d’arbrets
d’un any he tingut creixements molt bons. La majoria dels arbres han passat tot l’estiu sense cap
reg i pràcticament no s’hi han notat els efectes
típics de la manca d’aigua (caiguda de fulles, esgrogueïment, etc...), tot i que aquest estiu ha estat
bastant sec.

