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A área natural do carballo americano (Quercus rubra, tamén

chamado Quercus borealis) esténdese polo leste de

Norteamérica, desde Canadá ata as proximidades do Golfo de

México. Trátase, pois, dunha especie cunha extensísima área

natural, cunha gran variedade de procedencias que explica a

súa boa plasticidade.

Na Península Ibérica atópase presente na rexión cantábrica e

atlántica acadando a súa maior difusión no País Vasco. En

Galicia foi introducido hai máis de 60 anos. No arboreto de

Lourizán existen exemplares de 56 anos de gran corpulencia,

cun exemplar de diámetro normal (a 1,30 m do solo) de 95

centímetros.

Pola escasa representación en Galicia de pés madeirábeis de

carballo americano non é axeitado mostrar datos canto a

número de pés, superficie ocupada e volume. De exemplares

de certa idade atópanse pés illados, grupos de árbores ou

5

Introdución

O carballo americano, red oak northern como se denomina na súa área de orixe, instálase en moi
diversos solos e en diferentes altitudes. Distribúese de forma natural desde Quebec e Nova Escocia en
Canadá ata o sur de Georgia e Carolina do Sur nos EE UU. É, por tanto, unha especie con moitísimas
zonas de procedencia. Na imaxe pódense aprezar unhas follas de carballo americano na primavera.
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pequenos arboredos en parques forestais, áreas recreativas,

arboretos ou contornas urbanas. Non obstante, pode afirmarse

que existe unha representación significativa de plantacións

novas de menos de 15 anos repartidas por moitas áreas do

territorio galego. O carballo americano tivo unha boa

aceptación polos silvicultores dentro do programa de axudas

de Forestación de Terras Agrarias polo que é de supor que

teña aumentado substancialmente. Este incremento, por seren

plantacións novas, debeu ser importante en superficie e non

tanto en existencias.

Os resultados do Terceiro Inventario Forestal Nacional 

sinalan unha presenza destacada desta especie en Galicia,

cunha tendencia a incrementar os seus efectivos. Isto fai

prever que vai ter unha importante industria no futuro

forestal galego.

7

Moitas antigas terras empregadas como hortas ou terreos agrícolas están sendo transformadas en
plantacións de frondosas. Parcela de carballo americano de seis anos de idade en terra de labradío na
comarca de Arzúa, á beira dunha antiga carballeira.
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Dentro do xénero Quercus pertence ao subxénero

Erythrobalanus, integrado polos carballos rubros, roibos ou

rubios que no outono exhiben a característica cor vermella nas

follas. Estas están provistas dun pecíolo longo de 2 a 3 cm,

cos bordos profundamente dentados e rematados nunha punta

aguda. A casca é gris e bastante lisa. As landras son

globulosas asentadas en cúpula aplastada.

Soporta ben a acidez do solo. O rango de pH que lle convén vai

de 4,5 a 6. Non é moi esixente canto á riqueza mineral, mais

require terras fondas para desenvolver a súa raíz pivotante. Vai

ben en terreos de textura franca e cun perfil rico en materia

orgánica. Soporta mal o encharcamento, aínda que atura o mal

drenaxe por debaixo de 40 cm de fondura. Non aguanta a

sequidade do solo nin a presenza de caliza.

É bastante resistente ao vento, sempre que non se produza un

desequilibrio brusco ao cortar un grupo de árbores próximas

que proporcionen protección lateral.

9

Ecoloxía

No outono as follas de Quercus rubra viran vermellas, dándolle ás masas desta especie o seu
colorido máis característico, orixe do seu nome científico. Na imaxe, follas de carballo americano en
Val do Dubra.
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Produce abundantes colleitas de landra que xeran unha

profusa rexeneración espontánea. Tolera a cuberta durante os

primeiros anos.

Naquelas mouteiras onde hai presenza de árbores adultas ben

repartidas (con 30 ou máis anos) a diseminación natural pode

asegurar a rexeneración da masa, aínda máis se previamente

se prepara o solo con labores adecuados. Algúns animais, en

especial esquíos e pegas marzas, tamén contribúen á

expansión natural da especie ao faceren no outono as súas

reservas de landras a certa distancia da árbore nai. Con todo,

a propagación natural desta especie é discreta, dando lugar a

árbores illadas, non se trata, pois, dunha especie invasora.

11

Rexeneración natural

Nos bos sitios, o carballo americano rexenera abondosamente de forma natural. As landras xerminan
xeralmente na primavera seguinte á súa caída e son unha fonte de comida importante para a fauna
silvestre na súa área de orixe. Na foto unha plantiña saíndo da landra no lugar de Ourís en Arzúa.
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A madeira é moi aprezada en Norteamérica, que exporta un

elevado volume a Europa onde alcanza un alto prezo. Está

sendo moi ben aceptada polos serradoiros galegos, polas

carpintarías e pola industria do moble. Trabállase moi ben, é

moi estábel e admite un acabado superficial moi atractivo;

como se ten comprobado no taller de carpintaría do Centro

Forestal de Lourizán, aínda con madeira de árbores de 15 anos,

mais xa de boas dimensións.

Os toros carentes de nós son aptos para carpintaría,

ebanistaría e chapa, e a súa leña é excelente como

combustíbel. A súa madeira é porosa e permeábel ao aire.

Tamén, ao revés do que sucede co carballo galego, é pouco

duradeira e ríllaa antes a couza. Hai xa bastantes anos, os bos

toros pagáronse en Galicia a máis de 600 €/m3.

13

Características da madeira

Un pouco máis clara e menos veteada que o carballo do país, a madeira de carballo americano
presenta moi boas características para o traballo de carpintaría, parqué, tarima e moble. A mariña real
británica usouna profusamente na construción de barcos.
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A repoboación con esta especie empregando planta de raíz núa

dá bos resultados. É habitual e recomendábel facelo con planta

de 1 ano, 1-0, ou de dous repicada, 1-1, cunha altura entre 70 e

150 cm. A plantación debe facerse con planta sen follas, no

período comprendido entre novembro e primeiros de marzo.

Tamén se emprega planta en envase de máis de 300 cc de

volume, dunha altura entre 30 e 60 cm. A planta en envase

pode ser indicada para plantar fóra da época de repouso

vexetativo ou en terreos máis secos. Presenta o inconveniente

de que os talos torcen buscando a luz ao teren follas anchas e

medraren moi xuntas na bandexa de cultivo. En xeral, pode

asumirse que a dispoñibilidade de planta nos viveiros de

Galicia é boa e non debe ser un impedimento para recorrer á

súa plantación.

A repoboación artificial pode facerse tamén por sementeira,

sobre todo se se desexan plantacións máis espesas a menor

custo, aínda que entre nós non se emprega este sistema e non

15

Repoboación

Nas novas repoboacións emprégase tanto planta a raíz núa como en envase. A planta en envase debe
ter un bo equilibrio entre o tamaño do terrón e a parte aérea. Non se deben aceptar envases que
presenten enrolamento de raíces. O envase para o carballo americano debe ter unha capacidade maior
de 200 cc.
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existen ensaios en monte que permitan coñecer con precisión

a eficacia do procedemento.

En calquera caso, é importante coñecer a procedencia da

semente e buscar aquela cuxa estación de orixe asemelle á do

monte onde vai ser introducida.

En terreos procedentes do abandono da agricultura ou en

montes cubertos de matogueira, ademais dunha roza para

eliminar a vexetación e un subsolado fondo en máxima

pendente para facilitar a penetración da raíz pivotante, convén

dar ao solo un labor a eito ou nas franxas de plantación,

preferibelmente con grade pesada en vez de fresa, para

favorecer a descompactación do solo e castigar o agromado da

vexetación preexistente. En caso de terreos chans con algo de

encharcamento temporal ou dificultade de drenaxe, convén abrir

gabias de saneamento na dirección que facilite a evacuación da

17

A eliminación da matogueira é o primeiro paso nos traballos de preparación do terreo antes da
plantación. En Galicia empréganse tanto as desbrozadoras de cadeas, para matogueiras de pequena e
mediana altura, como as de martelos (arriba), cando  a vexetación é moi densa ou os arbustos teñen
un talo moi groso.
A utilización do subsolador (abaixo) con maquinaria potente permite traspasar as capas compactadas
do chan ou romper as rochas de carácter disgregábel, favorecendo a penetración e a ancoraxe das
raíces, en especial se este labor se fai con dúas pasadas paralelas sucesivas.

Preparación do terreo
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auga e non obstaculice o labor mecanizado, e facer somas de

xeito que a planta quede por riba do nivel do solo nos primeiros

anos de implantación. Esta especie non tolera o encharcamento

superficial, sobre todo no período primaveral.

En áreas anteriormente arborizadas, o carballo americano

presenta unha mellor adaptación ao sitio polas propiedades do

solo forestal, máis fértil, menos compacto, de mellor estrutura e

maior retención da auga. Logo de facer os labores de eliminación

ou retirada de sotobosque, restos de corta ou tocos, procederase

cun subsolado linear sen necesidade dun laboreo total do terreo.

Nas plantacións de marco amplo tamén pode recorrerse a cavar

buratos con retroescavadora, evitando as dificultades que os

canotos causan ao subsolado e proporcionando un meirande

movemento de terra en torno á planta.

De existir risco de rexurdiren as cepas da vexetación

preexistente ou un diseminado de crecemento rápido, pode ser

conveniente acudir a un tratamento da vexetación con fitocida

antes de efectuar a plantación, dese xeito evitaranse as

19

A preparación do solo a base de buratos de gran dimensión é unha solución axeitada para moitos dos
terreos onde se pode plantar carballo americano. Alí onde a pendente o permite débese empregar a
retroescavadora que proporciona un elevado rendemento nestes traballos. O burato debe ter un fondo
de escavación de alomenos 50 cm, a planta debe quedar ben presa no terreo e o colo por riba do
nivel do solo.
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laboriosas limpas posteriores de árbores ou arbustos para

controlar a competencia. Se se recorre á extracción de tocos,

deben evitarse os movementos de terra excesivos porque poden

perderse as propiedades beneficiosas do solo forestal e, de xeito

ningún, se optará por decapados que eliminen a capa vexetal.

21

O marco de plantación depende do modelo de silvicultura elixido e da disposición do propietario para
coidar a súa plantación. Pódense empregar marcos amplos (4x4, 4x3,5) se se aplican podas de formación
desde o segundo ano. Se non é así débese recorrer a densidades altas (1.250 pés/ha).

Distancias de plantación

A densidade inicial máis recomendábel para conseguir

madeira de gran calidade é da orde de 1.250 pés/ha (4x2 m,

2,8x2,8 m, etc.), asegurando sempre o acceso da maquinaria

entre as liñas de plantación. As densidades de plantación

baixas poden admitirse se se leva a cabo un rigoroso e asiduo

programa de podas de formación desde o segundo ano de

plantación. Así, o marco de plantación habitual entre nós é de

4x4 m ou 3,5x3,5 m (625-816 pés/ha).

Ao ser especie non demasiado esixente en fertilidade do

solo, pode prescindirse do abonado se se emprega nos sitios

de mellor calidade. O abonado sempre é beneficioso no

momento da plantación e necesario para terreos de baixa
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fertilidade. Xeralmente os solos de Galicia son deficitarios en

fósforo e potasio.

Se se emprega planta de raíz núa cómpre dispor ben as raíces,

de xeito que non se produzan dobraduras nelas. Se o tamaño

das raíces non permite unha boa disposición é conveniente

cortalas (repicar) antes da plantación.

23

A preparación do terreo debe ser coidadosa, ben con labores de fondo a eito, ben facendo buratos de boas
dimensións. A competencia da herba nas primeiras idades da plantación é o maior problema que se
presenta. Cómpre eliminar esta vexetación mediante labores mecánicos ou empregando fitocidas sistémicos
de baixo impacto no solo. Na imaxe, plantación de Quercus rubra na que cómpre eliminar a herba. A malla
protectora aparece levantada amosando danos producidos polo corzo no primeiro ano da plantación.

Coidados nos primeiros anos

Como tratamentos xenéricos para todo tipo de plantacións,

durante os cinco primeiros anos desde a repoboación,

recoméndase a reposición de fallos e a fertilización, se

proceder, a primeiros do período primaveral (un ou máis anos

en función da fertilidade do terreo).

No momento da plantación tamén cómpre podar a planta se

está mal formada, eliminando a dobre guía ou as pólas

demasiado grosas.
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25

Plantación nova de Quercus rubra, aliñada e cun marco axeitado que facilita os traballos de
mantemento e de desbroce na finca. Aprézase unha poda de formación ben executada que facilita o bo
crecemento apical da árbore. Bendoiro, Lalín.

A eliminación da vexetación, especialmente a herbácea,

durante os primeiros anos é fundamental para o arranque e

boa medranza do carballo americano. As operacións a realizar

son as seguintes:

❚ Sachadura das herbas e dos gromos de especies leñosas que

aparezan nas inmediacións da planta por medio de sacha (o

primeiro ano e algún máis segundo o ritmo de crecemento da

vexetación competidora) nun radio arredor da planta de

cando menos un terzo da altura da árbore.

❚ Para reducir competencia de forma eficaz pode acudirse ao

tratamento con fitocida, sobre todo se se trata de silvas ou

abrollos arbustivos. Aplicarase o produto con bastante

precaución para que non toque as follas nin os talos verdes

do carballo, ou ben no outono, coa folla seca a punto de caer,

ou a finais do invierno antes de agromar. Recoméndase o uso

de glifosato, fitocida de penetración foliar que elimina a

vexetación de competencia sen causar impacto sobre o solo.

Control da vexetación de competencia
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❚ Roza mecánica ou pasada de fresa nas carreiras entre as

aliñacións que, dependendo da rapidez de rexeneración da

matogueira e as condicións de mecanización, pode facerse

nunha ou varias ocasións.

❚ Rego nos días de máis seca do primeiro verán ou mesmo o

segundo, cando se trate de terreos máis lixeiros ou con

pouca capacidade de retención de auga como poden ser os

agrícolas forestados.

27

Antiga parcela de labradío transformada nunha plantación de distintas especies de frondosas. Na
imaxe aprézase unha poda en altura efectuada cun serrucho de cola de raposo aplicado a pértiga de
seis metros. Trátase de impedir que as pólas laterais lle fagan competencia á guía principal, deixando
para máis tarde a poda das pólas máis baixas. Lagartóns, A Estrada.

Poda de formación

A poda de formación é fundamental para guiar o crecemento

da árbore e darlle forma. O seu obxectivo é acadar un fuste

dereito e único, favorecendo o desenvolvemento dun só eixo

apical ao eliminar a competencia das pólas laterais.

Nos primeiros cinco anos someterase ao carballo americano a

podas de formación anuais, se non for posíbel cada dous, con

tesoira de man ata os 2 m e tesoira de pértega a máis altura.

O obxectivo da poda é o de manter unha guía ben dirixida,

vertical, dereita e sen gallas, e o de controlar a medra
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excesiva das pólas laterais de carácter dominante cun corte

parcial da súa lonxitude, deixando para máis adiante o corte

total na base.

A copa debe tender a unha forma globosa-apuntada. Se se dá

unha pasada de poda por ano, quizais só sexa necesario actuar

sobre unha terceira parte dos pés de cada vez e sobre pólas

finas, polo que o rendemento é máis alto do que pode parecer

a primeira vista. Iso non sucede cando se acumulan as podas

de varios anos.

A época de poda nos gromos do ano non ten excesiva

importancia por tratarse de podas lixeiras e feridas máis ben

pequenas, mais convén esperar cara o verán no que a medra

do ano xa está formada. A intensidade de poda non debe ser

excesiva para evitar a merma no crecemento e a resposta da

árbore xerando, no tronco ou na base, fillos que a xeito de

ladróns chupen a seiva.

29

Fuste de carballo americano no que se apreza unha boa cicatrización das feridas de poda. Para
conseguilo é fundamental que o diámetro das pólas a podar non superen os 3 cm, que o corte sexa
sobre o anel de inserción da póla no tronco e que o corte sexa feito cunha ferramenta axeitada, ben
afiada para dar un corte limpo e perpendicular ao eixo da póla. Se se fai así, a madeira non presentará
nós nin danos por podremias. 
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Os tratamentos silvícolas con estas idades varían

considerabelmente en función da densidade de plantación e,

en parte, da calidade da estación, posto que esta é a que

marca o ritmo de crecemento e a maior ou menor tendencia á

medra vertical da árbore. Segundo a densidade de plantación

recoméndanse:

31

Tratamentos silvícolas

Plantación de carballo americano de doce anos de idade cunha disposición aliñada e con baixa
densidade, catrocentas plantas por ha. Este modelo de silvicultura baséase en intervencións de poda
moi temperás que eviten o rápido engrosamento das pólas na parte baixa do fuste. Matalobos, 
A Estrada.

Para plantacións de densidade baixa: menos de 1.000 pés/ha (marcos de

plantación en metros como 4x4, 3,5x3,5, 4x3, 3,5x3, 4x2,5, etc.)

❚ Roza das carreiras entre as aliñacións nunha ou máis

ocasións, coa precaución necesaria para non tocar os troncos

se se emprega un tractor con máquina desbrozadora. Pode

alternarse cunha aplicación de fitocida dependendo do

estado da vexetación presente, evitando o contacto do

produto coas follas do carballo.

❚ As podas de formación só son necesarias os primeiros anos

deste período (ata os 7 m de altura da árbore) e convén
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facelas todos os anos, ata os 5,5 ou 6 m de altura de tronco

e con tesoira de pértega de mango extensíbel. O carballo

americano ten unha tendencia moi marcada á bifurcación da

guía nas plantacións de densidade baixa, sendo normal que

un mesmo pé galle cada dos ou tres anos. A poda só é

necesaria nos pés con bifurcacións (entre un 20 e un 40%

segundo idade, densidade e calidade de estación) para

manter unha guía ben dirixida e dereita. Recoméndase facer

a poda en xuño-agosto, cando os novos gromos xa teñen os

talos suficientemente desenvolvidos.

❚ Cando a árbore alcanza os 7 m de altura as podas teñen

como obxectivo fundamental a produción de madeira sen nós

nos toros inferiores do fuste. Esta poda consiste na corta

progresiva de todas as pólas laterais ata unha altura

determinada de forma que queden concentrados os nós de

inserción no centro do tronco. A ferramenta a utilizar ata os 

2 m (poda baixa) pode ser unha tesoira ou unha serra de

man, de 2 a 6 m (poda alta) serra de man, tesoira automática

ou motoserra acopladas a pértega. O número de

intervencións de poda poden ser tres ou máis, cantas máis

33

Planta de nove anos de idade que desde a súa plantación foi sometida a podas de formación. As pólas
teñen un pequeno diámetro o que permite podar con tesouras de man. O traballo realízase sen esforzo
e se se fai a poda ben entrada a primavera as feridas pechan rapidamente. A Estrada.
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foren, menos risco de aparición de ladróns, antes fechan as

feridas e menos retraso causa na medra.

❚ A época máis recomendábel de poda difire duns expertos a

outros. Pode facerse a finais do inverno pouco antes do

abrollar primaveral, deste xeito vese mellor a forma da

árbore e pódase con máis acerto. Tamén se pode podar en

xullo-agosto, redúcese a tendencia a producir ladróns ou

rebentos polo tronco e as feridas de poda pechan antes.

❚ É recomendábel podar todas as pólas secas ás que se lles

dea chegado.

❚ Débese podar a un terzo da altura da árbore para as pólas

verdes en árbores de 3 a 7 m.

❚ Pódese podar a metade da altura para as pólas verdes en

árbores de 7 a 12 m.

❚ As pólas con carácter dominante por cima das alturas

máximas indicadas poden cortarse á metade da súa

lonxitude.

35

Poda mal feita: o diámetro da póla cando se podou era moi superior ao recomendado. Tamén se
observa que o diámetro do tronco á altura da poda xa era moi elevado, polo que o volume de madeira
sen nós que se vai obter desta troza é moi escaso. Nótese que a póla podada está situada a tres
metros de altura, onde se concentra o maior volume de madeira da árbore. Ademais, con feridas de
poda tan grandes córrese un elevado risco de que penetren na árbore fungos de podremia que arruínen
a madeira.
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❚ O diámetro do tronco á altura da inserción da rama que vai

ser podada debe medir entre 8 e 12 cm.

❚ O corte da rama debe ser limpo e situarse sobre o anel de

inserción da póla co fuste sen tocar a casca.

37

Plantación de carballo americano de oito anos de idade situada nun antigo terreo agrícola. O chan é
areoso, fresco, ácido e ben drenado. Inicialmente a densidade foi de 1.200 pés por ha e aos seis anos
foi feita unha corta de aclareo deixando 840 pés por ha. A quenda prevista é de 45 anos, contando
deixar 150 pés por ha para a corta final. Casteljaloux (sur de Francia).

Para plantacións de densidade alta: máis de 1.000 pés/ha (marcos de

plantación en metros como 4x2, 3,5x2,5, 3x3, 3,5x2, 3x1,5, etc.)

❚ Se proceder, roza total e limpeza doutras especies arbóreas

ou arbustivas que poidan ser competidoras.

❚ As podas de formación só son necesarias os primeiros anos

deste período (ata os 7 m de altura da árbore) e convén

facelas anuais ou cada dous anos en función da densidade de

pés. A altura que interesa podar é ata os 5,5 ou 6 m de altura,

utilizando unha tesoira de pértega de mango extensíbel. A

poda só é necesaria nos pés con gallas (entre un 5 e un 20%,

segundo idade, densidade e calidade de estación), deixando a

póla máis vertical e, como segundo criterio, a máis vigorosa.

❚ As podas de calidade poden simplificarse en dúas

operacións, unha baixa ata 2 m e outra alta ata os 5,5-6 m,
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aínda que esta última pódese reducir aos 600 pés de máis

porvir. Para determinar a altura máxima da poda pode

tomarse como regra aproximada a seguinte: todas as pólas

secas que poidan alcanzarse e todas as verdes ata a metade

de altura da árbore.

❚ Recoméndase a poda equivalente a dous toros de madeira

de serra, é dicir, ata os 5,5 m, porque a máis altura o valor

engadido no produto final non compensa economicamente o

custo da operación.

❚ Os rareos nas plantacións máis densas son necesarios para

evitar un excesivo afiamento do fuste. Nunha ou dúas

ocasións débese reducir o número de pés a uns 700-800 por

hectárea.

39

Plantación co obxectivo de producir un fuste de 9 m libre de nós e cun diámetro medio de 40 a 50 cm.
A poda en altura fíxose con esqueira empregando serra de man e tesouras. Matalobos, A Estrada.
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O carballo americano ten unha medra rápida de 7 a 

9 m3/ha/ano en terreos medianamente fértiles e a longo prazo,

posto que nas primeiras idades o seu desenvolvemento é máis

ben lento. Polo que se observa en Galicia, nos mellores sitios

podería chegar a pasar de 16 m3/ha/ano.

41

Modelos de silvicultura e quendas de corta

Modelo de espesura alta: diseminados naturais, sementeiras ou

plantacións moi densas

As plantacións feitas a alta densidade, superiores a 1.000 pés por ha, requiren frecuentes rareos para
favorecer o crecemento en diámetro e facelos de forma progresiva para evitar derribas polo vento.
Nestas plantacións a poda é máis doada dado o menor tamaño das pólas. A imaxe ofrece unha
sección de carballo americano dunha torada de 60 cm, producida aos 70 anos medrando en alta
densidade. Aprézase a presenza dun nó que devalúa o valor da madeira serrada por non ter feita a
poda ao seu debido tempo.

A quenda aconsellábel depende das dimensións da madeira que

se pretende obter e da calidade de estación. Segundo os

Servizos Forestais de Francia, en condicións normais, cunha meta

fixada en árbores de 60 cm de diámetro normal, a quenda de

corta podería ser de 60 anos co seguinte esquema de silvicultura

partindo de densidades superiores a 2.000 pés por ha:
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❚ De 1 a 15 anos: controlar a competencia da maleza e

aplicación de podas de formación e de calidade. Eliminar os

pés defectuosos.

❚ De 15 a 24 anos: modelar o fuste da árbore por limpas,

rareos e podas altas para manter un bo equilibrio entre a

altura total e o diámetro normal (altura/diámetro menor de

80). Neste período a densidade báixase a 1.000 pés/ha.

❚ De 25 a 45 anos: fomentar o crecemento diamétrico das

árbores de élite por rareos selectivos. Por exemplo poderíase

rebaixar: 

❚ aos 25 anos a 600 pés/ha,

❚ aos 30 anos a 400 pés/ha,

❚ aos 36 anos a 250 pés/ha,

❚ aos 44 anos a 120 pés/ha.

❚ Aos 60 anos: proceder á corta final de rexeneración deixando

de 40 a 60 pés por ha para favorecer a rexeneración natural

da masa ao longo dos próximos 5 anos, ao cabo dos que se

cortarán os pés restantes.

43

No contorno da Estrada nos últimos anos fixéronse numerosas plantacións de pequeno tamaño de
frondosas e Quercus rubra é unha das especies máis empregadas. A plantación da imaxe tiña un
marco inicial de 3x3. Á idade de 12 anos realizouse unha desmesta quedando 600 pés por ha e
podáronse todos os pés ata 3 m de altura. Matalobos, A Estrada.
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Este modelo ten máis correspondencia co estilo de plantación

habitual en Galicia nos últimos dez anos. A quenda

aconsellábel pode variar entre os 40 e os 50 anos, sempre

orientada á produción de madeira de calidade. Aconséllase

como referencia o seguinte esquema silvícola partindo de 625

a 1.000 pés iniciais por ha:

❚ De 1 a 4 anos: controlar a competencia da maleza, o nivel de

fertilidade e o estado sanitario. Aplicar podas de formación

de forma continuada desde o segundo ano.

❚ De 5 a 14 anos: aplicar un programa de podas de formación

e de calidade, e controlar a competencia doutras especies

leñosas. A poda de calidade farase sobre diámetros dos

verticilos1 de 10 a 12 cm.

❚ De 15 a 24 anos: realización de un ou dous rareos

(dependendo da densidade inicial) para manter un bo

equilibrio entre a altura total e o diámetro normal, e eliminar

45

Modelo de espesura baixa: plantacións de menos de 1.000 pés/ha

1 Sección do tronco onde se insertan as pólas.

As plantacións con baixa densidade e en sitios chairos permiten mellores coidados e máis
individualizados. Os carballos americanos da fotografía foron podados ata 6 metros e están medrando
cun bo equilibrio entre o crecemento en altura e o crecemento en diámetro. A densidade inicial
manterase ata a corta final. Matalobos, A Estrada.
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os pés enfermos ou de peor porvir económico. Neste período

a densidade báixase a 400-600 pés/ha.

❚ De 25 a 34 anos: fomentar o crecemento diamétrico das

árbores de mellor porvir por medio de un ou dous rareos

selectivos, xa con aproveitamento comercial, ata alcanzar os

200-250 pés/ha.

❚ Entre os 40 e 50 anos: pódese optar, a criterio do silvicultor,

pola 

❚ corta final a feito temperá e dunha soa vez, 

❚ corta final a feito tardía cun rareo previo sete ou oito anos

antes, 

❚ corta por rareo sucesivo uniforme para favorecer a

rexeneración natural.

Como norma xeral, unha árbore forma un tronco dereito e

limpo de nós se cando nova medrou con suficiente densidade.

En caso contrario, debe someterse a un estrito control

mediante podas de formación para asegurar a verticalidade e

a limpeza do fuste. Nos rareos hai que levar en conta o forte

47

En Galicia non hai exemplos significativos de masas de Quercus rubra en idade de corta. Unha idea
aproximada do aspecto adulto das masas de carballo americano pódeo dar o arboredo de Ourís en
Arzúa. Na imaxe obsérvanse pés de máis de 50 anos con 70 cm de diámetro e alturas superiores aos
25 metros. Estas árbores proporcionan catro ou cinco toradas de tres metros de madeira de alta
calidade cun volume superior aos 2 m3.

M/Carballo  4/2/05  11:56  Página 47



M/Carballo  4/2/05  11:56  Página 48



fototropismo desta árbore para que os seus troncos non

perdan verticalidade.

En ocasións emprégase esta especie cun motivo máis ben

ornamental, pola súa beleza idónea para un parque ou área

recreativa, ou cunha función protectora nun cortalumes vexetal

en valgadas, pola súa abundante sombra e espesura pechada;

sendo así, non é necesario levar a cabo un programa tan

intensivo de silvicultura como para a produción de madeira de

calidade, aínda que unha función non exclúe á outra.

49

O carballo americano emprégase en xardíns e parques forestais polo seu cromatismo e boa sombra.
Na imaxe, un pequeno arboredo de 73 anos de idade no que se apreza un bo crecemento en altura,
ausencia de pólas e fustes bastante ben formados resultado dun crecemento en espesura. En primeiro
plano obsérvanse árbores de 75-80 cm de diámetro normal e 28-30 m de altura. Parque forestal de
Cotorredondo, Pontevedra.
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Os danos abióticos principais son: a seca, que pode facelos

perder a guía ou secalos por completo; a xeada do primeiro ou

segundo ano de plantación, con efectos semellantes; e o lume

que os seca por completo, aínda que adoitan afillar na base

con rebentos de medra rápida. Nos tres casos poden corrixirse

os danos con recepes ou podas de formación e, senón, cunha

reposición da planta.

Os danos bióticos principais son os causados pola zeuzera

ou trado da madeira (Zeuzera pyrina), lepidóptero que en

estado de eiruga escava grosas galerías pola médula ou

corazón do talo, podendo causar a morte de pólas ou de toda a

planta. Debe combaterse con insecticida cando se detecte a

súa presenza, ben na época de voo á bolboreta, ou ben

inxectando o produto nos talos perforados.

❚ Nas plantacións ata agora realizadas en España e Francia o

principal problema sanitario en árbores de certa idade cáusao

Phytophthora cinnamoni, a tinta, aínda que a diferenza co

51

Problemas fitosanitarios e danos nas plantacións

Na sección basal deste pé de carballo americano obsérvase a típica tinguidura producida polo fungo
Phytophthora cinnamomi. O ataque iníciase na raíz desde onde se vai estendendo ao resto da árbore.
Os ataques de tinta son favorecidos pola presenza de humidade no chan e temperaturas mornas.
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castiñeiro non se cre que mate a planta. Nos rareos os

exemplares atacados son os que se deben cortar.

❚ Se está presente o coello, no inverno pode roer a casca dos

troncos ata acadaren un diámetro de 6-7 cm na base. Deben

instalarse protectores porque senón causa un retraso nas

medras e mesmo a morte das árbores pequenas.

❚ Os xabaríns poden socavar as plantas novas na procura de

landras, mais, salvo nalgúns emprazamentos concretos polos

que amosan unha querenza especial, non adoitan ser tan

prexudiciais. Un dano bastante máis grave cáusano cando

para exercitar as mandíbulas trincan as plantas de menos de

5 cm de diámetro que van atopando, partíndoas a unha altura

entre 30 e 50 cm. A solución sería protexer a planta con

tubos protectores.

❚ Onde estea presente o corzo debe extremarse a precaución

porque resultan moi daniños, cómpre protexer a planta con

protectores individuais, repelentes ou cun cerramento

cinexético.

❚ Se hai presenza de gando solto nas proximidades da

plantación convén instalar un cerramento perimetral protector.

53

Os danos feitos por gando ou fauna silvestre poden chegar a arruinar unha plantación. Alí onde exista
este risco a planta debe quedar amparada por un tubo protector que dispoña de boa aireación. Os
tubos protectores favorecen o crecemento da guía apical. Na imaxe, pódense ver feridas feitas polo
corzo ao fregar os cornos contra a casca das árbores.
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