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Introdución

O freixo é unha árbore autóctona típica das marxes de ribeira
que está distribuída por toda a xeografía galega, aínda que
dependendo da comarca ou bacía é máis ou menos frecuente
ou, mesmo, rara ou ausente. O seu hábitat é moi específico,
xeralmente cunha distribución individualizada en calquera
zona, condicionado á disposición de auga nos períodos de seca
mais sen chegar ao encharcamento permanente do terreo,
porque require boa aireación do solo. Non forma arboredos
puros de forma natural, tendendo sempre a formar mestura
con outras especies nos bosques de galería dos regueiros.
Na última década empregouse algo o freixo na repoboación de
terras agrarias, principalmente en pradeiras artificiais que no
pasado foron mantidas con rego por canles de inundación. A
elección inapropiada do sitio, na totalidade ou en parte da
parcela, e as preparacións desacertadas do terreo, provocaron
numerosos fracasos destas plantacións, a maior parte dos
casos causados por problemas de encharcamento excesivo ou
por unha estrutura axfisiante do solo.

O freixo alcanza os mellores portes en sitios de ribeira cando ten auga abondo, boa aireación das
raíces, solos fondos e frescos e abrigo, pode acadar alturas de 30 m. Fraxinus angustifolia no pazo de
Cartelos, Carballedo.
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Trátase ademais dunha árbore de silvicultura difícil e moi
intensiva que debe practicarse desde o momento da plantación
con intervencións todos os anos, para evitar así a
malformación do fuste e por tanto a perda do interese
comercial da madeira. Precisamente a súa madeira é de
grande calidade para ebanistaría e alcanza un valor alto nos
produtos elaborados, que en cambio non se corresponde en
Galicia co prezo pagado ao propietario forestal, que resulta
máis ben baixo en gran parte das vendas de madeira en pé.
En Galicia existen dúas especies vexetando de forma natural:
Fraxinus excelsior L., freixo común ou freixo de folla ancha,
máis propio da rexión eurosiberiana que representan o norte e
montañas orientais de Galicia, e Fraxinus angustifolia Vahl ou
Fraxinus rotundifolia Mill., freixo de folla estreita, máis típico
dun clima de transición a mediterráneo como o característico
do sur e costa atlántica de Galicia. Pertencen á familia
Oleaceae (como a oliveira, o alfaneiro, o xasmín e a lila).

As dúas especies de freixo naturais de Galicia poden diferenciarse polo aspecto da folla. Á esquerda
folla de Fraxinus excelsior, con foliolos máis anchos, e á dereita Fraxinus angustifolia.
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Forma das árbores e diferenciación de especies

Os freixos son árbores de talla pequena, normalmente inferior
a 20 m cunha marcada tendencia ao porte baixo se dispón de
espazo para o ensanchamento da copa, tal como adoita
suceder nos pés situados ao borde dun río ou nos peches do
cultivo (sebes), ubicacións moi típicas para os freixos en
Galicia pola dispoñibilidade de auga, a boa profundidade e a
fertilidade do solo.
As pólas son opostas e erecto-patentes (forman un ángulo agudo
co tronco) e cunha tendencia moi marcada á bifurcación, o que o
leva deseguida a perder a guía terminal a favor de guías laterais
vizosas, por iso é indispensábel sometelo a podas de formación.
En árbores illadas as pólas de varios anos atrás poden ter un
desenvolvemento máis vizoso que as máis recentes, chegando a
formar con facilidade unha copa aparasolada.
É habitual atoparse un mesmo pé con varios fustes que
proceden de rebentos de cepa despois da corta, estes gromos
caracterízanse por presentar unha má formación ao non ter
sido seleccionados no seu momento.

Freixo singular pendente de clasificación en Atios, Porriño. Dimensións: altura total: 26 m, diámetro
normal (a 1,30 m): 1,22 cm e diámetro de copa: 22 m.
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As follas son caedizas, compostas e opostas, formadas por entre
5 a 11 foliolos. As flores, que aparecen a finais do inverno ou
comezos de primavera antes que as follas, son núas xa que
carecen de pétalos e sépalos. Os froitos son secos, aplastados e
cunha á terminal, de tipo sámara, que maduran a finais do verán.
Para identificar cada especie o máis sinxelo é recorrer á cor da
xema, negra en F. excelsior e parda en F. angustifolia. Tamén a
ubicación xeográfica é decisiva, porque a área de distribución
non presenta demasiados solapes. Quizais se poida falar de certo
fenómeno de vicaria (fenómeno de exclusión mútua na ocupación
do territorio de especies próximas na clasificación taxonómica ou
nas súas características ecolóxicas). Tamén se atopan individuos
híbridos nas zonas onde concorren as dúas especies.
Outra especie introducida que pode verse en espazos urbanos,
parques, vereas ou áreas recreativas, é o freixo florido (Fraxinus
ornus), cuxa área de distribución natural atópase ao norte do
mar Mediterráneo e en España pódese ver espontáneo nas
serras de Levante. Fraxinus ornus adóitase atopar en espazos
máis urbanizados ou humanizados, nas marxes dalgunha que
outra terra de labor, e rara vez en bosques ripícolas. Distínguese
ben por ter os foliolos máis grandes, enteiros na base e

A flor do freixo destaca pola súa beleza e singularidade e aparece a finais do inverno. Flores de
Fraxinus excelsior á dereita e de Fraxinus angustifolia á esquerda.
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unicamente dentados no ápice, e porque as sámaras se
presentan en racimos máis cargados e abundantes que as dúas
especies autóctonas. Caracterízase por ter unha floración tardía
moi vistosa formada por grandes inflorescencias chamativas e
arrecendentes, que son as que dan o nome á especie.
Diferenciación das especies galegas de freixo
Características

F. excelsior

F. angustifolia

Cor das xemas

Negras

Pardas ou pardo escuras

Textura das xemas

Tomentosas

Lixeiramente tomentosas

Forma e tamaño
dos foliolos

Máis anchos, máis longos e con
máis dentes

Estreitos e máis curtos

Número de foliolos

De 7 a 13 (ás veces 15)

De 5 a 9 (ás veces 3 ou 11)

Pilosidade dos foliolos

Algo de lanuxe no envés, na base
dos nervios principais dos foliolos

Lampiños

Froito (sámara)

Con ápice truncado ou escotado e
Con ápice puntiagudo e semente na
semente na metade inferior do froito metade ou na parte superior do froito

Tronco (forma natural)

Lixeiramente torto

Talla (altura)

Chega a 20-30 m (mesmo 35 ou máis) Chega a 15-18 m (rara vez ata 25)

Distribución natural

Norte e leste de Galicia

Marcadamente torto
Sur e oeste de Galicia

Antigamente empregábase outra especie coa mesma función
da que poden verse algúns exemplares de certa idade en
xardíns ou plantacións ornamentais, o freixo americano
(Fraxinus americana) procedente de Norteamérica.
Xardín cunha colección de freixos autóctonos e americanos no que se constata a súa boa adaptación a
espazos urbanos sometidos á contaminación. Praza de Galicia en Pontevedra, plantación realizada no
ano 1992.
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Superficie e existencias en Galicia

Canto á evolución das poboacións do freixo en Galicia,
estímase que a tendencia é a incrementar as existencias. No
Segundo Inventario Forestal Nacional (1986-87) estimáronse,
para as dúas especies, 260.000 pés maiores (diámetro normal
superior a 7,5 cm), cun volume de 36.600 m3 e medra anual de
3.100 m3. Isto podería representar, en equivalente de masa
pura madeirábel, da orde de 360 ha en toda Galicia.
No Terceiro Inventario Forestal Nacional (1997-98) ascenderon
as existencias das dúas especies a 327.000 pés maiores e a un
volume de 57.400 m3, en cambio mermou o medrío anual ata
2.500 m3. Isto podería representar, en equivalente de masa
pura madeirábel, da orde de 560 ha en toda Galicia.
O abandono de grande parte da superficie dedicada a prado en
terreos de regadío deixa espazos axeitados para o
estabelecemento dos freixos, ben sexa por colonización
natural ou por repoboación artificial. Se ben é certo que ambas
especies sufriron bastante regresión nas décadas pasadas
pola corta de exemplares vellos para madeira, a roturación de

Cada vez son máis frecuentes as plantacións de freixo nas terras abandonadas da agricultura,
especialmente en cultivos de regadío e pradeiras de inundación. Repoboación de Fraxinus excelsior
de seis anos de idade en Carantoña, Miño.
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terreos para agricultura e prado, expansión de áreas urbanas
nos vales máis importantes e a forte presión gandeira con
esmoucado contínuo dos diseminados ou gromos, etc. Nas
Rías Baixas, a competencia agresiva dunha especie exótica
coma a robinia tamén reduciu o hábitat dispoñíbel para o
freixo nos bosques galería dos cursos de auga.
Comparación de existencias de freixo entre o IFN2 e o IFN3

Número de pés (miles)

M-Freixo
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Comparación entre o II e o III Inventario Forestal Nacional segundo o número de pés por diámetro. Apréciase un
aumento significativo, en máis do dobre, dos pés novos (<15 cm), o que parece indicar a nova rexeneración de
freixo en terreos antes cultivados ou pastoreados polo gando.

Bosque mixto de orixe natural formado por diversas especies caducifolias coma o carballo, bidueiro,
pradairo, lamigueiro, abeleira e freixo común. Encosta na montaña lucense.
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Ecoloxía

Fraxinus excelsior está presente en toda Europa e en Asia
Menor. Na Península Ibérica aparece nos terreos máis frescos
do terzo norte, tanto en vales como montañas, desde o nivel do
mar ata os 1.000 m de altitude, chegando na súa beira máis
meridional ao norte de Cataluña e de Castilla-León e mesmo
pode verse nalgúns enclaves da Serra de Guadarrama en
Madrid (onde se atopa protexido), porén está ausente de
Portugal. En Galicia ocupa en exclusividade (sen presenza de
angustifolia) as concas dos ríos que desembocan no Cantábrico,
desde o Eume ata o Eo. Está presente en case toda a provincia
de Lugo, norte da provincia da Coruña e as montañas
nororientais de Ourense. De aí sae para ocupar solos de boa
calidade nas comarcas onde afloran as rochas básicas, como as
proximidades de Carballo, Santiago, Lalín, As Nogais, etc.
A súa distribución garda certa relación cos solos de tendencia
alcalina ou pouco ácidos, con pH entre 4,5 e 7.
Fraxinus angustifolia esténdese polos países mediterráneos,
aproximadamente entre os paralelos 30º e 40º. En España está

Distribución aproximada das dúas especies de freixo existentes en Galicia. Mapa elaborado por A.
Rigueiro Rodríguez e F.J. Silva Pando (Guía das árbores e bosques de Galicia. Vigo, Editorial Galaxia,
1990) e modificado por M.A. Rodríguez Guitián (2006).
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nas zonas de clima mediterráneo ou atlántico cunha seca
estival patente, na zona que está ausente a outra especie. É
en Galicia unha especie ripícola, que acompaña estreitamente
os ríos que desembocan no Atlántico, ata chegar ao río Eume
no seu tramo máis inferior, nas Fragas deste nome. No parque
natural das Fragas do Eume, xúntanse espontaneamente os
dous freixos, F. angustifolia só por debaixo da presa, na
mesma beira do cauce, e F. excelsior nos solos aluviais de
vagoada e coluviais de encostas.
Nas concas da vertente cantábrica só se cita un pequeno
enclave de F. angustifolia no curso alto do río Navia. É moi
abondoso na Limia e en todos os ríos do centro e sur de
Galicia. Non alcanza tanta altitude como F. excelsior, xa que
rara vez supera a cota de 800 m.
O freixo non forma masas puras extensas, nin nos países onde
abunda, as masas puras son de orixe artificial intervenidas
polo home, como as devesas tradicionais ou as repoboacións
de terras agrícolas realizadas nos últimos tempos. Atópase
illado ou en grupos ocupando os mellores sitios, moi ricos en
nutrientes, fondos e sans, e sempre ben abastecidos de auga.

Freixo soportando a maré alta na desembocadura do río Limia. As raíces do freixo soportan a inmersión
na auga de forma temporal pero non permanente, xa que requiren unha boa aireación para que a
árbore poida medrar axeitadamente.
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Entre as árbores autóctonas de Galicia é a que mostra maiores
esixencias en calidade de sitio, profundidade e estrutura de
solo, abastecemento de auga, humidade atmosférica, riqueza
de nutrientes, protección do vento, etc., esixencias que deben
ter os territorios ocupados. A súa presenza está claramente
vencellada á dispoñibilidade de auga durante o verán e o grao
de desenvolvemento depende deste factor. As árbores que
padecen máis seca durante o período estival, é nas que antes
amarelean as follas e antes as tiran a finais do verán e, en
consecuencia, as que menos medran en diámetro e altura.
F. excelsior habita normalmente en rexións con precipitacións
abondosas e suficientes reservas de auga no solo durante a
seca, este freixo condiciona máis a súa presenza á fertilidade
e a evitar a acidez marcada do solo, podendo alonxarse da
beira da canle e colonizar encostas con solos fondos. En
cambio, a ubicación habitual de F. angustifolia depende
plenamente da disposición de auga permanente e non tanto da
fertilidade. De feito, nos freixedos de Castilla, atópanse sobre
solos areosos de fertilidade máis ben baixa, compensada por
ter dispoñibilidade permanente de auga ao entrar as raíces en
contacto coa capa freática e tamén polo estercado do gando.

Aos pés da Serra de Guadarrama son moi comúns as devesas de freixo en terreos con abundancia de
auga no subsolo. As árbores son demoucadas e dan lugar a unha copa baixa e moi extensa, producindo
leña e ramallo para o gando. Na fotografía vese un freixo demoucado cun niño de cigoña.
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Os freixos teñen máis tolerancia ao encharcamento que a maior
parte das especies arbóreas, mais se a auga empoza de forma
permanente, a árbore vexeta mal, non medra ou acaba por
perecer. Soporta ben as inundacións temporais das cheas dos
ríos que teñen lugar durante o inverno. Tamén acepta
humidades altas e a presenza de raíces case inmersas en auga,
sempre que parte do sistema radical se atope en terra aireada.
Na desembocadura de grandes ríos F. angustifolia pode vivir
en contacto coa auga salobre e aguantar a inmersión total, só
coa maré alta.
Obsérvase en ambas especies certo carácter pioneiro ou
colonizador en terreos alterados ou novos formados por
depósitos recentes, coma os resultantes de derrubamentos de
terreo, inundacións, escavacións ou movementos de terra,
sempre que non falte o mínimo de dispoñibilidade de auga que
esixe para a súa presenza. A boa capacidade de rebento de
cepa é de grande utilidade para asegurar a recuperación e
mantemento en caso de que o monte sufra alteracións de
calquera índole. Os freixos non rebentan de raíz.
É digno de destacar o vencello desta especie cos terreos de
cultivo. En primeiro lugar, porque as terras ocupadas polos

O freixo ten un certo carácter pioneiro ou colonizador de terreos alterados. Nos terreos procedentes de
derrubamentos ou aterramentos nas beiras dos ríos rexenérase moi ben. Ribeira do río Toxa, Silleda.
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cultivos son os espazos que ocupaba habitualmente esta árbore
de forma natural e, en segundo lugar, porque nas súas beiras
adoitan atopar condicións moi apropiadas para o seu
desenvolvemento. Nos peches, valos, promontorios, cunetas,
regos, etc., existe un abastecemento superior de auga en
condicións de solo saneado, maior acumulación de nutrientes e
respéctase a vexetación nos labores de preparación de cultivos.
O rango de pH no que pode vivir é amplo, pois vai de 4,5 a 7,
mais as mellores calidades produtivas danse nos solos
neutros. No caso de F. excelsior, faise máis patente a
tendencia á neutralidade ou alcalinidade. Na área máis
mediterránea, F. angustifolia parece ter preferencia polos
terreos descarbonatados fronte aos ricos en caliza activa.
Ambas especies teñen problemas de desenvolvemento nos
terreos compactos e arxilosos.
Canto ao comportamento na masa forestal, nos 6 ou 7
primeiros anos os freixos aguantan ben a sombra e pode ser
beneficiosa para a súa calidade madeirábel se non se aplica
silvicultura para poder lograr un fuste máis vertical e sen
bifurcar. Despois necesita plena luz e ensanchar o máximo
posíbel a copa. En árbores illadas, en aliñacións de sebes ou

O freixo medra moi ben en valos ou aterramentos nas beiras de cultivos onde exista boa dispoñibilidade de auga. Nestes emprazamentos tende a anchear máis a copa na procura de luz. Fraxinus excelsior
en Meira.
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franxas estreitas de ribeira e máis comunmente en terreos
chans, ten unha tendencia marcada a alcanzar un diámetro de
copa próximo á altura total da árbore, adquirindo unha
morfoloxía idónea para un mellor aproveitamento da auga e
reducir a evaporación do solo e a transpiración da follaxe. As
árbores que se aproveitan polo sistema de demoucado tamén
se caracterizan por ter copas voluminosas e baixas.
Os freixos conviven perfectamente con outras especies nos
bosques de ribeira. F. excelsior adoita formar masa co
amieiro (Alnus glutinosa), pradairo (Acer pseudoplatanus),
carballo (Quercus robur), abeleira (Corylus avellana), bidueiro
(Betula celtiberica), etc. F. angustifolia adoita formar masa co
amieiro (Alnus glutinosa), salgueiro (Salix atrocinerea),
carballo (Quercus robur), bidueiro (Betula celtiberica), robinia
(Robinia pseudoacacia), etc. O amieiro, compañeiro e
competidor habitual con carácter dominante sobre os freixos,
ocupa normalmente os terreos máis próximos á canle e o
freixo os terreos de veiga porque non son tan esixentes en
humidade freática.

O freixo é unha especie que forma masas mixtas de forma natural nos bosques de ribeira. Marxe do río
Tambre na Ponte Maceira, Negreira, onde se observa a mestura entre o freixo e o amieiro.
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Características da madeira

A madeira do freixo, xunto coa de nogueira ou cerdeira, é unha
das máis prezadas polos mercados de calidade. A súa calidade
depende en boa medida de que a árbore da que procede teña
unha boa forma por medrar en espesura, se se trata dun freixo
silvestre, ou un bo tratamento de podas, se é un pé cultivado
ou nado nas beiras das terras de cultivo. Esíxense aneis de
medrío uniformes entre 2 e 6 mm, cunha médula ben centrada,
de pouca ou nula ramosidade na parte baixa do fuste e cos
nós concentrados no corazón da madeira.
As calidades da madeira de freixo son excelentes. Destaca a
elasticidade, a flexibilidade, a densidade, a tenacidade, a
resistencia a impactos e a boa combustibilidade. Ten un tacto
suave, moi agradábel, unha cor branca algo rosada, máis
escura na cerna e unha bonita cor veteada, podendo
observarse un contraste chamativo entre aneis pardos moi
grosos e os finos de cor branca. Como aspecto negativo, hai
que sinalar que se trata dunha madeira moi sensíbel aos
cambios de humidade ou nerviosa.

A madeira de freixo mostra o seu chamativo contraste entre os aneis da primavera, de cor
esbranquexada e finos, e os de verán pardos e máis grosos. Unha vez cortada, ao secar,
pódense ver na testa as fendas radiais de contracción.
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Nas toradas cortadas, aparecen facilmente fendas de
contracción en sentido lonxitudinal e na testa. Recoméndase a
corta na parada invernal, para diminuír os ataques de
xilófagos. Aínda que tamén é doada a inxección de
preservantes na súa madeira.
Na antigüidade dábaselle unha grande estima polas súas boas
características mecánicas e empregábase nas aplicacións máis
selectas. Así, a madeira de freixo foi moi empregada para
mangos de ferramentas, pezas de carros (o eixo, as rodas, etc.),
o xugo dos bois, a carrocería dos coches de cabalos, pezas de
tornaría, puntais para minaría, mobles de todo tipo, escaleiras,
utensilios de cociña, caixas, eixos motrices, temóns, armas,
hélices, etc. Sen faltar outros usos de grande importancia
como a leña de doada combustión e bo poder calorífico, o
carbón vexetal de primeira calidade, ramallo para o gando, etc.
Esta demanda fixo que se aproveitasen de forma intensiva os
pés de máis idade e que mermasen os exemplares de máis
diámetro, tanto en Galicia coma noutras rexións europeas.
Nun pasado máis recente foi moi estimada para artículos de
deporte, raquetas de tenis e esquís, escalas e regras. Na
actualidade a demanda céntrase na fabricación de mangos de

A táboa de freixo alcanza boa cotización no mercado debido ás cualidades para os usos máis nobres
como a ebanistaría. En Galicia non é doado atopar madeira de primeira calidade para estes fins por
falta dunha silvicultura axeitada.
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ferramentas, na industria do moble, chapa para recubremento
de taboleiros, e tamén para a fabricación de frisos e parqué.
Para estes usos requírese un crecemento rápido, cunha
madeira homoxénea e nova, xa que coa idade, o interior do
tronco tende a escurecerse, perdendo valor a madeira.
O prezo da madeira en pé para a mellor calidade de
ebanistaría e chapado, toros de máis de 40 cm de diámetro en
punta delgada, pode alcanzar de 250 a 350 €/m3. A de menor
calidade, pero boa para serra, de 100 a 150 €/m3. En Galicia,
pola escaseza de madeira desta especie, non existe un prezo
estábel e pode sufrir fortes oscilacións. O normal é que se
vendan pés solitarios en mestura con outras especies e que o
prezo non se coñeza ou se detalle. Estes casos non serven de
referencia porque se tende a menospreciar o valor da súa
calidade madeirábel en gran parte das vendas.
Tamén é ben estimada como combustíbel, pola súa densidade
(710 kg/m3 a 15% de humidade) e facilidade para arder,
mesmo estando algo verde.

Os prezos máis altos da madeira de freixo obtéñense de toros ou pezas sen nós e diámetros superiores
a 40 cm, para a obtención de madeira para chapa moi apreciada no mobiliario. Na fotografía mesa de
xuntanzas da Asociación Forestal de Galicia con chapa de freixo.
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Repoboación
A elección do sitio
As esixencias do freixo en canto a boas condicións do terreo
convérteno nunha especie forestal relegada a superficies
pequenas ou en mestura con outras especies. A súa ubicación
idónea é na beira de ribeiras, terreos frescos de pé de encosta
ou terreos chans de textura lixeira cunha capa freática
permanente a certa profundidade (coma os que require o
chopo) e ricos en materia orgánica e nutrientes. O freixo
require solos frescos e fondos, con pH comprendidos entre 4,5
e 7, e sitios abrigados.
A súa presenza no monte galego só se da como árbores illadas
de rexeneración natural en mestura con outras especies, ou
pequenas extensións plantadas sobre antigas pradeiras ou
cultivos de regadío, por outra parte coincidentes coas
dimensións normais deste tipo de propiedades particulares.
O minifundismo obrigado da especie, desde o punto de vista
económico, pode asumirse polo bo valor da súa madeira e,
ademais, ata pode resultar conveniente polo fatigoso labor
cultural que require para o silvicultor.

Aspecto dun freixo rexenerado espontaneamente en terreos de cultivo. Fraxinus excelsior na Terra Cha,
Cospeito.
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Onde existe a árbore espontaneamente nace a descendencia
profusamente pero só se logran unhas poucas plantas por ser
estas de difícil xermolación, moi sensíbeis á seca, á dura
competencia coa vexetación exuberante que se cría nos bos
solos onde está e a danos provocados pola fauna. Con pouca
axuda que se lles dea poderían prosperar e asegurar a súa
pervivencia e formación de bosque.
Pola dificultade de lograr unha masa pura de freixo e a
discontinuidade dos sitios apropiados, é razoábel aproveitalo
como especie de acompañamento e pode formar parte de
masas forestais mixtas, vexetando con outras especies nos
enclaves máis frescos do monte. Polo grande valor da súa
madeira, o enriquecemento da calidade da paisaxe e a súa
aportación á biodiversidade é un complemento perfecto para
calquera masa forestal, aínda que se trate duns poucos
exemplares diseminados ou na beira da mesma. Neste
sentido, considérase favorábel que non teña un carácter
invasor que poida prexudicar ou complicar a silvicultura da
especie principal do monte.
É esencial a correcta determinación do sitio para lograr un bo
desenvolvemento da especie e non cometer erros na decisión. O
freixo é moi esixente nas condicións que require do solo e se non

O freixo aparece de forma espontánea nas beiras dos cursos de auga de toda Galicia. Rexeneración
natural nas beiras do río Ulla, Pontevea, Teo.
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se acerta co sitio o fracaso é moi probábel, con ananismo ou
morte da planta en toda ou parte da plantación. Antes de tomar
a decisión de adoptalo como especie de plantación recoméndase
o asesoramento técnico, analisando as características do chan, a
observación da rexeneración de pés espontáneos de freixo ou
outras caducifolias e a vexetación arbustiva existente na parcela.
Cando se trate de reforestación de parcelas agrícolas non deben
tomarse como referencia as árbores presentes nas beiras de
cultivo, as sebes ou as súas proximidades, porque nestes puntos
o terreo goza dunhas condicións moi benignas de fertilidade e
humidade que non son trasladábeis ao interior da parcela. Nos
solos agrícolas é preciso ter en conta a súa habitual carencia de
nutrientes, o risco de compactación, a hidromorfía permanente
ou a desecación no verán, circunstancias que desaconsellarían a
plantación do freixo.
Outras especies de referencia que normalmente poden
considerarse indicadoras de sitio apto para o freixo son:
chopos, robinias, sabugueiros, ulmeiros, hedras, cabrifollos,
salgueiros brancos, vimbieiras, abeleiras, canas, ortigas, etc.
O amieiro e o salgueiro común en masas puras poden
considerarse indicadores de beira por estar onde a humidade é

Nunha mesma parcela, os diferentes graos de humidade dan resultados como o que se observa na
fotografía, os pés do fondo presentan retraso no medrío polo exceso de humidade do terreo e os de
primeiro plano, máis desenvolvidos, atópanse en terreo saneado. Plantación de Fraxinus excelsior en
Vilaboa, Pontevedra.
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excesiva para o freixo, pero na periferia destas masas
normalmente danse situacións idóneas.
Un sistema que pode empregarse para maior seguridade é a
plantación de proba. Consiste nunha instalación previa, antes
ou despois da preparación do terreo, de plantas nun marco que
pode oscilar entre 12 e 20 m, aínda que é conveniente que a
posición e a distancia se axuste ao emprazamento de
aliñacións previsto para a futura plantación e desa maneira
poder aproveitar os pés de avanzada. O período necesario para
estudar o seu comportamento é de 2 a 3 anos, despois do
mesmo avaliaríase que porción da parcela é apta para o
emprego do freixo. Este tempo de espera é beneficioso para
descanso e asentamento da terra tras os labores culturais
preparatorios e para o tratamento con un ou dous pases de
fitocida no rebento de vexetación competidora: amieiros,
salgueiros, carballos, bidueiros, silvas, herbáceas, etc.
Outra posibilidade que se pode estudar é a plantación mixta
con outras especies, preferibelmente unha caducifolia de
comportamento semellante e que teña máis garantía de éxito
no sitio de plantación: amieiro, pradairo ou carballo. Desta
maneira, esperaríase máis tempo, 7 ou máis anos, para
observar o seu comportamento e no momento de detectarse a

Na fotografía pode observarse unha plantación mixta de freixo con carballo americano (Quercus rubra)
cun crecemento máis ou menos similar aos nove anos. Plantación en Lagartóns, A Estrada.
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competencia entre o arborizado tomaríase a decisión de se
manter o freixo como especie principal ou ceder o sitio á
especie de acompañamento. Esta decisión, non debería
adoptarse en función do estado de desenvolvemento de cada
especie se non valorando se o freixo mantén un ritmo de
crecemento axeitado. Convén ter presente que, dependendo do
favorábel que poida resultar o sitio, o freixo pode medrar
despacio nos primeiros anos da plantación e é bo darlle unha
oportunidade ata que realmente se sinta a gusto, o sistema
radical se adapte ao solo e acelere a súa medra. Isto pode
observarse nos terreos con maior grao de hidromorfía, nos
afectados lixeiramente pola seca ou nos de estrutura compacta
ou máis pesados pola proporción de elementos finos da terra.
Nos montes con pendente, normalmente o freixo só dispón de
espazos axeitados nunha estreita franxa no contorno dun cauce,
algún manancial ou pequeno torrente de cauce temporal. Na
zona norte de Galicia, Fraxinus excelsior esténdese ademais
polas encostas de umbría ou con solos máis frescos. Nesta
situación, cando o propietario do monte teña interese no seu
emprego como especie forestal non é moi aconsellábel recorrer
á repoboación e recoméndase aproveitar a rexeneración natural
da especie. Desde un punto de vista conservacionista é

En sitios axeitados o freixo acada moi boas medras. Na fotografía planta de Fraxinus excelsior de un
ano de idade. Co dedo sinálase a medranza do segundo ano no mes de maio.
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interesante adoptar esta decisión porque axuda a evitar a
alteración da composición natural dos bosques de ribeira.
De referírmonos aos terreos de veiga ocupados por cultivos ou
pradeiras, solos aluviais de vales amplos ou ás chairas de
depresión, terreos máis ben chairos ou con pendente lixeira
que teñen disposición de humidade en profundidade durante a
totalidade do ano, a opción de repoboar é, sen dúbida, a máis
acertada para o silvicultor.
Preparación do terreo
Como primeiro paso débese eliminar a vexetación leñosa
existente na parcela por medio de máquina de rozar acoplada
a tractor e coa axuda de motoserra para as árbores ou
arbustos máis grosos. Se é posíbel, sería de grande interese
efectuar un tratamento con fitocida despois do agromado da
vexetación leñosa, estendendo tamén a aplicación á
vexetación herbácea. Sempre é máis sinxelo e, polo tanto
económico, realizalo antes do momento de plantación.
Debe observarse o grao de hidromorfía do terreo para estudar
se é necesario a apertura de gabias de drenaxe en toda ou
parte da parcela. Algúns terreos que non son aptos para o

No caso de terreos moi húmidos é preciso abrir gabias de drenaxe para reducir o grao de encharcamento e mellorar a aireación do solo.
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freixo por ter un grao de encharcamento moi acusado, poden
transformarse en aptos ou mesmo moi adecuados para o
cultivo desta especie. É fundamental que o terreo dispoña de
aireación suficiente sobre todo nas primeiras idades, por ser a
planta máis sensíbel ao encharcamento e facilitar os labores
de mantemento con mecanización. Despois, cando o arborado
sexa madeirábel, poden incluso cegarse as canles de
saneamento, porque as propias árbores rebaixan a humidade e
melloran a permeabilidade do terreo.
A preparación do terreo convén que sexa fonda para facilitar
que as raíces penetren o máis abaixo posíbel. Se a humidade
permanente alcanza un nivel alto no perfil do solo convén
facer un subsolado lineal fondo en máxima encosta, que
contribúa á evacuación da auga e pódese mellorar a aireación
nos primeiros anos realizando unhas somas perfectamente
centradas no suco de subsolado. En terreos máis areosos
cunha capa freática fonda pódese recorrer á apertura de
buratos grandes e fondos con retroescavadora, como se
practica habitualmente nas chopeiras. Ademais un laboreo
superficial por medio de grade ou fresa para descompactar a
parte superficial do terreo e castigar a parte radical da
vexetación competidora, tamén se considera favorábel.
Nos terreos con exceso de humidade convén facer somas sobre o suco de plantación para que as raíces
medren en terreos máis aireados. Na fotografía pode verse unha plantación de tres anos de idade
preparada con este procedemento.
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Distancias de plantación
A plantación débese dispor de forma aliñada, cunha
separación mínima entre rúas de 3,5 m para evitar danos ás
plantas cando no futuro entre a maquinaria a realizar os
labores de mantemento. A plantación pódese facer cun rango
amplo de densidades. As densidades baixas de 400 a 800 pés
por hectárea (marcos de plantación de 5x5 m a 3,5x3,5 m), que
son os máis empregados en Galicia, teñen como favorábel que
permiten a redución de gastos de plantación e mantemento
nas primeiras idades e facilita a mecanización da silvicultura.
As densidades altas de 800 a 1.100 pés por hectárea (marcos
de plantación de 4x3 m a 3,5x3 m) ten como favorábel a mellor
forma natural da árbore, maior número de pés para escoller os
de porvir e máis dominancia sobre a vexetación competidora.
O importante é que os coidados silvícolas posteriores se
adapten á situación de partida. Quizais a máis recomendábel
sexa unha densidade intermedia, cun marco de plantación de
4x4 m, que permite a mecanización nas dúas direccións e
alcanzar máis pronto a ocupación total do terreo que se acada
coa tanxencia de copas.

Nas novas repoboacións é imprescindíbel que as árbores estean perfectamente aliñadas para facilitar
os labores mecanizados e evitar danos da maquinaria nos troncos. A plantación da fotografía de catro
anos de idade está a 3,5x3,5 m, Donramiro, Lalín.

51

M-Freixo

19/12/06

15:32

Página 52

M-Freixo

19/12/06

15:32

Página 53

A planta
Normalmente recoméndase a planta a raíz núa que permite un
desenvolvemento rápido e amplo do sistema radical, e no caso
do freixo prende con relativa facilidade. Ademais, cómpre
lembrar que o freixo se planta habitualmente en terreos de
boa calidade, soltos, fondos, fértiles e sen seca edáfica,
idóneos para a planta a raíz núa. Agora ben, a planta debe ser
forte, cunha raíz equilibrada coa parte aérea e cun talo dereito
e groso na base. Pódese empregar planta de 1 ano de uns 4060 cm para plantacións densas e/ou terreos de peor calidade,
ou planta de dous anos cun repicado ao final do primeiro ano
duns 80 a 130 cm en terreos de boa calidade e con densidades
baixas. Tamén pode empregarse planta en terrón de talla
pequena e en contedores de gran capacidade, antes de que o
desenvolvemento do sistema radical sexa demasiado denso.
A planta non debe enterrarse máis que ata o colo da raíz,
xa que se se enterra o talo provócanse podremias. A época de
plantación a raíz núa é desde mediados de decembro ata finais
de marzo. É preciso manexar con coidado as plantas durante o
transporte e a distribución no monte, evitando a desecación
das raíces, algo ao que se mostra moi sensíbel o freixo. A
planta en contedor pódese instalar desde outubro ata
mediados de abril, antes do agromado das follas.
Á hora de plantar pódese escoller entre planta a raíz núa ou en contedor. A planta a raíz núa permite un
desenvolvemento rápido e amplo do sistema radical e prende con relativa facilidade.
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Non é precisa a fertilización no tipo de solo onde medra
habitualmente por ser xa fértil de por si, pero pode aplicarse
esta de forma localizada para acelerar o seu crecemento nos
primeiros anos. No caso de acidez elevada e sobre todo se se
trata de F. excelsior, sería conveniente unha emenda con
dolomita ou caliza a razón de 2.000 kg/ha.
En canto a utilizar F. angustifolia ou F. excelsior, parece lóxico
respectar a distribución natural das especies nas repoboacións e
crear masas forestais con máis afinidade cos bosques
autóctonos locais. Desta maneira, evitaríase o fenómeno da
hibridación artificial que é unha alteración, en principio, non
desexábel do patrimonio xenético. O problema é que a calidade
tecnolóxica do fuste de angustifolia é inferior á de excelsior, a
pesar de que unha axeitada poda de formación pode corrixir esta
diferenza, e que o crecemento semella ser inferior na primeira
fronte á segunda. É difícil pronunciarse de cal é a decisión máis
acertada entre estas dúas alternativas, porque non hai
demostracións claras das súas diferenzas e porque nas
características físico-mecánicas da madeira non existen
referencias bibliográficas que as aclaren. A realidade actual é
que predomina o freixo común (F. excelsior) nas repoboacións,
posibelmente porque é a planta máis dispoñíbel nos viveiros.

En xeral Fraxinus excelsior (en primeiro plano) supera en verticalidade e boa forma a F. angustifolia (en
segundo). Esta última esixe unha poda máis intensiva para obter madeira de calidade.
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Tratamentos silvícolas

É importante coñecer a forma de crecemento desta árbore
para que o silvicultor tome as decisións axeitadas para realizar
de forma correcta os tratamentos silvícolas. De entre eles
cómpre destacar as podas e as cortas intermedias, desmestas
e rareos, xa que son operacións indispensábeis para acadar un
crecemento rápido das plantas e para obter produtos de
calidade. Os coidados silvícolas oriéntanse a favorecer un
crecemento rápido, regular e sostido da masa e teñen como
principal obxectivo conseguir ao final da quenda de produción,
aos 40-50 anos, de 100 a 150 pés por hectárea con diámetros
á altura do peito superiores a 40 cm, con troncos rectos, sen
defectos e libres de nós ata unha altura de 6 m.
Para efectuar ben as podas é preciso saber que no freixo a
ramificación é oposta, é dicir, as pólas xéranse a pares
enfrontados quedando insertadas no eixo do talo á mesma
altura e formando un plano. Ao pasar dun nó de pólas ao
seguinte, o plano de ramificación vira 90º respecto ao anterior,
quedando perpendicular. Esta característica obsérvase desde a
ramificación de primeiro orde, en que as pólas se insertan

Na fotografía apréciase a inserción característica das pólas do freixo: en cada verticilo hai dúas pólas
enfrontadas á mesma altura, formando un plano. O seguinte verticilo está xirado 90º respecto ao anterior.
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directamente no tronco, ata nas propias follas dos ramiños
máis finos, aínda que no caso das follas dos gromos novos nun
mesmo punto poden insertarse tres ou máis follas. Esta forma
de medrío permítelle aos freixos expander a súa copa con
facilidade en todas as direccións e en caso de que se presente
unha competencia severa doutras especies, tal e como sucede
nos bosques de ribeira, desenvolverse principalmente cara os
espazos onde atopen máis luz. Non é moi común este tipo de
ramificación nas outras especies espontáneas de Galicia.
Outro aspecto de grande importancia é o ángulo de inserción da
póla no tronco, en xeral adoita ser reducido se se compara coa
disposición habitual doutras especies. As pólas do freixo
pódense clasificar en morfoloxía vexetal como erecto-patentes,
cun ángulo de inserción entre 20º e 60º. As que medran en
ángulos máis reducidos favorecen a aparición de pólas
dominantes que dan lugar a unha competencia perigosa para a
guía terminal do tronco. A medranza natural da especie tende a
formar unha copa con moitas guías, ben sexa de pólas
inmediatas ao ápice, de dous a cinco anos de idade, ou de pólas
vellas que parten da metade do tronco cunha lonxitude moi
grande e que poden ter entre cinco e vinte anos. Esta tendencia

As pólas laterais da parte alta da copa collen moita verticalidade e poden competir facilmente coa guía
principal e mesmo arrebatarlle a dominancia. Por iso é tan necesaria a poda de formación da guía,
cousa que non se fixo na plantación da fotografía.
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maniféstase en maior medida canto menos espesura teña a
masa forestal onde se atopa a árbore, chegando a ser moi
patente nas árbores illadas ou dominantes.
As árbores illadas ou con dominancia sobre as árbores do
contorno dan lugar a copas ovais de gran volume. As árbores
que medren en espesura alta, dominadas ou codominantes,
medran moi dereitas e cunha pequena copa de pólas curtas na
parte alta do fuste. Os troncos das árbores en masa forestal
adoitan ser rectos e cilíndricos, excepto nos casos en que se
producen bifurcacións con perda da dominancia da guía
terminal a favor dunha lateral.
Nas plantacións de freixo as densidades do arborado son
baixas, para reducir os custos da silvicultura, pero os riscos de
malformación da árbore aumentan bastante. O motivo é que a
falta de competencia, por estar os pés separados e carecer
apenas de sombra lateral, favorece a tendencia á bifurcación
da guía terminal e o fortalecemento das pólas laterais.
Para evitar estes problemas debe aplicarse un estrito programa
de podas de formación para lograr un medrío óptimo da
plantación, que debería contemplar unha intervención anual.

A forma do freixo varía considerabelmente en función da espesura na que medra. Á esquerda pódese
ver unha árbore illada que medra nunha sebe en Rodeiro. Á dereita freixos en espesura cun tronco
dereito e esvelto na Pontenova.
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A poda de formación
A poda de formación ten como obxectivo principal favorecer o
desenvolvemento dun eixo dereito e vertical, cunha única
guía terminal, evitando a tendencia a gallar que presenta o
freixo e controlando as pólas que poidan facer competencia á
guía principal.
O freixo caracterízase por ser unha das especies forestais con
poda máis complexa e máis laboriosa para a obtención de
madeira de calidade, en concreto, pola esixencia dunha poda
de formación continua da guía desde o primeiro ano de
plantación. Trátase dunha árbore con tendencia moi marcada a
gallar e a desenvolver dominancias de pólas laterais.
En F. angustifolia esta tendencia á malformación do fuste é
máis acusada que en F. excelsior, razón que xustifica a
diferenza de calidade madeirábel dunha especie fronte á outra.
A poda de formación aplícase desde o momento da plantación
ata que a árbore alcance os sete metros de altura, tamaño que
se logra entre os 9 e os 14 anos de idade, dependendo da
calidade da estación. O obxectivo é conseguir pés cunha guía
ben definida e dereita, ao mesmo tempo que se controla o
crecemento ou se eliminan as pólas laterais dominantes.
As podas de formación, durante os dez primeiros anos, son indispensábeis para conseguir unha árbore
de porvir. A vigorosidade das pólas laterais esixe dun corte parcial para frear o medrío e favorecer a
dominancia da guía terminal.

63

M-Freixo

19/12/06

15:33

Página 64

M-Freixo

19/12/06

15:33

Página 65

A forma final da copa despois da poda será cilíndrica-apuntada
ou cónica, e sempre estreita.
Os pasos a dar para efectuar correctamente a poda de
formación dunha árbore son:
a) Planificar a actuación: observar a árbore no seu conxunto,
detectar os defectos de formación, examinar o porvir desa
árbore en función da densidade de pés e da calidade dos
pés circundantes e tomar a decisión de cal é a actuación
máis correcta: intervención intensa, intervención lixeira ou
non intervención.
b) Formación da guía: faranse por orde os seguintes pasos:
❚ En caso de gallar o rebento anual da guía terminal,
conservarase o gromo máis dereito e eliminarase o outro
cun corte o máis próximo á base que permita a vista e
sen arriscarse a danar o gromo escollido.
❚ En caso de que a guía principal se perda ou a bifurcación
presente gromos moi inclinados, se existen medios
axeitados e compensa por considerala unha árbore de
porvir, pódese efectuar unha corrección da verticalidade
mediante atado. Cortaríanse os ápices dos gromos do ano
excepto o que interesa conservar, ataríanse con cinta
No caso de gaiar a guía terminal e non facer a tempo a poda de formación obterase un fuste en
baioneta. Arriba á esquerda obsérvase unha dobre gaia e á dereita desastre total: gaia, toco e ladrón.
Debaixo á esquerda, forma de baioneta de un ano e de cinco á dereita.
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adhesiva ou cordel para darlle verticalidade e na próxima
poda desataríanse cando o gromo elixido marcara a súa
dominancia e consolidara a súa verticalidade.
❚ No caso de que a guía terminal ou o gromo escollido (ao
eliminar a bifurcación) presente unha carga abundante de
follas, existe o risco de dobrarse polo vento e/ou co peso
das pingueiras de choiva. Convén alixeirala de follas de
forma intercalada cortándoas polo peciolo.
c) Despois, no verticilo do ano anterior cortaranse pola base
as pólas cun ángulo de inserción no tronco moi reducido ou
aquelas cun grosor excesivo que poidan danar a calidade do
fuste. Outras pólas que amosen un vigor alto e que poidan
convertirse en dominantes abondará con cortarlles as
puntas a un terzo e deixarlles dous terzos da súa lonxitude.
Na poda de formación non convén eliminar máis dun terzo da
copa para evitar unha ralentización excesiva do crecemento da
árbore e para non estimular a aparición de ladróns polo tronco.
A época ideal para efectuar a poda de formación é entre xuño e
xullo, facendo as intervencións con frecuencia anual. Así inda se
colle a tempo o gromo do ano, pero xa está o suficientemente
formado para tomar as decisións con claridade e actuar no corte
con máis visibilidade. Se se poda desde o chan, e máis aínda,
Poda de formación en altura para eliminar unha póla lateral competidora sobre a guía principal, que
debe manterse vertical e dominante. Nas fotografías pódese observar a copa antes e despois da poda.
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se se trata dunha poda alta, a época debe retrasarse para gañar
visibilidade e consistencia nos gromos do ano. No caso de
plantacións descoidadas, pode actuarse en calquera época do
ano na primeira intervención e ao ano seguinte xa convén actuar
a finais de primavera ou comezos do verán.
As ferramentas idóneas para a poda de formación son as
tesoiras, por tratarse de cortes de sección pequena. É
recomendábel empregar tesoiras neumáticas ou eléctricas
para mellorar o rendemento, aínda que para pequenas
plantacións e nos casos de que non se dispoña destas
ferramentas mecanizadas, pódese empregar a tesoira
tradicional de acción manual.
A técnica a seguir depende da altura media das árbores e das
posibilidades de mecanización dos traballos. Expóñense as
seguintes posibilidades como métodos de traballo:
❚ En árbores de menos de 2 m faise desde o chan con tesoiras
de man.
❚ En árbores de 2 a 3,5 m faise desde o chan con pértega curta
ou dobrando a árbore ata acadar o ápice coa tesoira curta.
❚ En árbores de 3,5 a 6,5 m faise desde o chan con pértega,
ou directamente, con pértega, desde unha plataforma
acoplada a tractor.
A ferramenta máis idónea para levar a cabo a poda baixa son as tesoiras dunha man, que permiten
dobrar a árbore coa outra. Plantación de Fraxinus excelsior de dous anos de idade en Cospeito.

69

M-Freixo

19/12/06

15:34

Página 70

M-Freixo

19/12/06

15:34

Página 71

O control da vexetación de competencia
O freixo é unha especie moi esixente canto aos coidados
silvícolas que requiren as súas plantacións. A súa
sensibilidade á competencia da vexetación, a agresividade da
vexetación nos terreos que necesita e a xa comentada
tendencia á malformación do fuste, que prexudica
sensibelmente a calidade da madeira, esixen dun programa de
silvicultura intensiva ou semi-intensiva, que pode asumirse
como rendíbel polo elevado valor comercial da súa madeira.
Nas primeiras fases, como sempre, son as gramíneas as que
hai que vixiar e, no seu caso, controlar. Nos terreos aptos para
o freixo, polas condicións típicas de humidade do solo, a
vexetación herbácea supón unha competencia agresiva sobre
calquera vexetación leñosa que se pretenda instalar. É
importante controlar a súa presenza se se quere lograr un
crecemento rápido dunha plantación de freixo. Outra
vexetación leñosa que coloniza estes espazos, algúns só na
parte máis saneada da superficie, son as silvas, o salgueiro, a
robinia, o amieiro, o sabugueiro e outros arbustos ripícolas. As
condicións de humidade e fertilidade do chan, facilitan o
desenvolvemento de vexetación de forma exuberante, polo que

Nunha plantación de freixo é moi importante controlar a vexetación de competencia se se quere lograr
un crecemento rápido, sobre todo en plantacións feitas en antigas pradeiras. Plantación de Fraxinus
excelsior dun ano de idade en Lalín.
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debe controlarse con rigor a vexetación competidora nas
plantacións de freixo.
A eliminación de vexetación nas primeiras idades da plantación
convén facela con periodicidade anual, ou, senón, cada dous
anos. A zona de actuación depende da zona ocupada polas
raíces da planta, que é onde sufre a competencia da vexetación.
Como norma práctica pode considerarse abondo con eliminar a
vexetación nun radio equivalente á metade da altura da planta.
A partir dos sete ou oito anos xa se pode estender o control da
vexetación a toda a superficie e a periodicidade das
intervencións espacialas máis no tempo, a dous ou tres anos.
Convén ter en conta que o talo xuvenil é sensíbel á insolación e
que a sombra que lle poida dar unha vexetación acompañante
pode ser beneficiosa en certo sentido. Non obstante, sempre
debe dispor de plena luz na cima da copa. Tamén debe
estremarse a precaución nos traballos mecanizados para evitar
lesións na fina casca das árbores novas.
Os métodos de control de vexetación son variados en función da
idade da planta, do tipo de vexetación competidora, do tamaño
da parcela e das posibilidades de mecanización. Ás veces é
abondo cun pisado da vexetación, un corte con podón ou con

Nas plantacións en antigas pradeiras a competencia da vexetación herbácea é moi agresiva nas
primeiras idades da planta. Na parcela da fotografía fanse dúas segas cada ano para controlar a herba.
Plantación de tres anos de idade en Agrón, Ames.
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fouciño, un picado con eixada, un corte de motodesbrozadora de
arnés, unha aplicación localizada de fitocida, e nos casos de
máis traballo, convén recorrer á máquina de rozar de tractor,
segadoras ou laboreo superficial. A máquina trituradora de
cadeas ou coitelas acoplada a tractor é sempre recomendábel
cando coincide cunha poda con abondosos restos que non se
van retirar, para trituralos e incorporalos ao solo o antes posíbel.
A época recomendábel para a eliminación de vexetación é a
primavera avanzada, en maio ou xuño.
A poda de calidade
As podas de formación son necesarias nas primeiras idades
ata conseguir unha boa forma da árbore. Agora ben, deben ser
acompañadas ou proseguidas polas podas de calidade
tradicionais que teñen por obxectivo eliminar as pólas para
conseguir a máxima proporción de madeira libre de nós nos
toros inferiores, desde a base ata os 6 m de altura.
A poda de calidade vaise facendo sobre os tramos do tronco
que foron modelados tres ou seis anos antes coas podas de
formación, podando todas as pólas desde o chan ata unha
altura máxima que non debe superar un terzo da altura da

As podas de calidade deben facerse a tempo e progresivamente e sobre pólas de non máis de 3 cm de
diámetro. Á esquerda poda ben feita e á dereita poda a destempo.
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árbore, ao principio, e a metade da altura da árbore nos
últimos anos de poda.
O corte efectúase a ras do tronco de todas as pólas e, en caso
de aparición, podaranse tamén os ladróns ou rebentos
epicórmicos. A sección do tronco onde se insertan as pólas a
podar non debe superar os 10 cm para lograr que os nós queden
concentrados no corazón das trozas de madeira de calidade. O
desexábel é que o diámetro das pólas na inserción ao tronco
non sexa superior a 3 centímetros e rara vez superior a 4, e
pódese asegurar que se a poda se practicou correctamente os
anos anteriores non é difícil que se dea esta situación.
A poda tardía, sobre pólas con diámetro superior a 4 cm ou
con cortes mal realizados, pode provocar a aparición de
podremias e arruinar a calidade da madeira. Unha boa poda
realízase sobre pólas menores de 3 cm, con cortes limpos
pegados ao tronco que aseguran unha rápida cicatrización.
A poda de calidade pódese realizar entre xuño e agosto,
facéndose coincidir sempre que se poida coa poda de
formación. A frecuencia de poda pode ser perfectamente
bianual. Como ferramenta pódense empregar as tesoiras ou
serras de man e, no caso de ladróns, preferibelmente tesoiras.

As podas de calidade feitas ata unha altura excesiva producen fustes demasiado esveltos e ademais
poden provocar a aparición de ladróns no tronco, que obriga a facer un repaso da poda.
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O obxectivo final é acadar un fuste de calidade, desprovisto de
pólas e ladróns ata os 5,5-6 m de altura. As ferramentas
deben ser desinfectadas para evitar contaxio do cancro e
outros patóxenos.
Desmestas e rareos
O tratamento idóneo para unha mouteira de freixo é o de masa
regular, é dicir, formada por pés da mesma idade. Debe
procurarse que medren con espazo abondo, sen que cheguen a
formar unha espesura pechada ou como moito que alcance a
simple tanxencia de copas. A razón é que se trata dunha
especie de luz e que require espazo para desenvolver unha copa
ampla que permita o crecemento en diámetro necesario para a
obtención de madeira de calidade. Non é preocupante que por
enriba dos seis metros de altura de poda a copa se abra con
abondosa ramosidade, porque a maior parte do valor da madeira
atópase nos seis primeiros metros de fuste e con esa parte
cóbrense os obxectivos de produción para esta especie.
Tanto en masa mesturada como pura, non se pode descoidar o
mantemento da espesura óptima sen retrasos na aplicación
dos rareos. Os rareos son cortas intermedias das que se

Fraxinus excelsior a un marco de plantación de 3,5x3 m de dez anos de idade e cun bo medrío, onde se
pode apreciar a necesidade de facer unha desmesta.
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obteñen produtos comerciais. Estas cortas, catro ou cinco ao
longo da quenda de produción, deben comezar cando as
árbores inicien a súa competencia pola luz e deben orientarse
a manter en espesura os pés designados como mellores.
A primeira intervención de eliminación de pés debe realizarse
antes de que se pechen as copas, coincidindo coa primeira
operación de poda alta (>3 m). A operación permitiranos
eliminar pés mal conformados, enfermos ou defectuosos,
danados ou dominados, reducindo os custos de poda de
calidade. Ao mesmo tempo os rareos abrirán a masa
provocando un maior crecemento diametral das árbores e
unha mellor cicatrización das feridas de poda. O último rareo,
dez anos antes da corta final, debe deixar os mellores pés, de
100 a 150 por ha, medrando libres de competidores. As
árbores adultas desta especie, mantidas en espesura forte,
reaccionan mal cando se abre a cuberta para estimular o seu
crecemento, os rareos por tanto, deben efectuarse no seu
momento, realizando previamente o sinalamento dos pés a
eliminar e procurando unha distribución regular dos pés de
porvir da parcela.

Plantación de Fraxinus angustifolia de 14 anos en Lagartóns, A Estrada, onde pode efectuarse xa un
primeiro rareo para eliminar os pés mal formados e favorecer o ensanchamento da copa e do diámetro
do tronco dos pés a conservar.
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Cando se empregan densidades altas na plantación, máis de
800 pés por ha, é conveniente reducir densidade mediante
dúas desmestas antes do primeiro rareo para asegurar un
crecemento sostido e homoxéneo na masa. As desmestas e os
primeiros rareos non xeran produtos comerciais, se acaso
leñas ou material para biomasa, mais garanten un bo proceso
de selección e evitan efectuar gastos sobre árbores que non
teñen porvir comercial.
O freixo ten un rebento de cepa vigoroso, que pode permitir a
rexeneración dunha mouteira por este sistema. A rexeneración
por diseminado dunha mouteira de corta tamén adoita ser
bastante efectiva e complementaria da anterior.
A quenda de produción adóitase elixir entre 40 e 50 anos para
conseguir diámetros normais (a 1,30 m do chan) doutros tantos
centímetros, no suposto dun crecemento medio diametral de
1 cm por ano. Non convén pasar de 60 anos, xa que o corazón
do tronco pode coller coloración escura que o invalida para os
mellores destinos, pois a cor máis estimada é a branca.
A produción media desta especie nas estacións axeitadas para
o seu estabelecemento e sometidas a unha silvicultura estrita
para a produción de madeira de calidade, pode considerarse

O aproveitamento a monte baixo do freixo é unha forma alternativa de produción de madeira.
Á esquerda arriba temos un rebento de cepa dun ano, debaixo un de cinco e á dereita pés
de 20 anos pendentes de rarear.
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en Galicia entre 6 e 8 m3/ha/ano. En caso de empregar unha
espesura alta e en terreos de boa calidade pode chegar a
10 m3/ha/ano.

Modelo orientativo de silvicultura de Fraxinus excelsior
(densidade 600 pés/ha)
Altura
media (m)

Idade
(anos)

Pés tras
a corta

Volume
extraído (m3)

Destino

Podas de formación
e podas baixas de
calidade

6

Todos os
anos ata
os 9

-

-

Biomasa ou
eliminación no monte

Desmesta e poda de
calidade ata os 4 m

9

13

500

10

Leña-biomasa

1º rareo e poda de
calidade ata os 5 m

11

16

450

10

Leña-biomasa

2º rareo e poda de
calidade ata os 6 m

14

20

350

40

Leña-biomasa

3º rareo

16,5

25

250

60

Serra-leña

4º rareo

20

35

125

90

Serra-leña

Corta final

22

45

125

100

Chapa-serra-leña

Intervención

Unha vez conseguidos os 5,5 ou 6 metros de altura ben podados, non importa que a copa se abra con
abundantes pólas, xa que se dan por acadados os obxectivos de produción (dúas toradas de madeira de
calidade). Fraxinus angustifolia en Carboeiro, Silleda.
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Problemas fitosanitarios e danos nas plantacións

Dado que o freixo non conforma en Galicia masas puras de
xeito natural, nin existe moita experiencia no cultivo desta
especie, o coñecemento dos posíbeis problemas sanitarios é
ben cativo. Ao mesmo tempo, a práctica da silvicultura di que
cando introducimos unha especie foránea no país, ou facemos
plantacións con especies autóctonas que non forman masas
puras ao comezo non se presentan problemas importantes de
tipo sanitario, pasado algún tempo comezan a xurdir os
axentes patóxenos tanto polo incremento da importación de
sementes e planta, como polos cultivos da planta en viveiro.
Tamén aparecen problemas pola mesma instalación de plantas
en lugares pouco axeitados para elas, onde se presentan
individuos que vexetan mal e actúan de atractivo para insectos
e outros axentes patóxenos transportados por estes.
Por esta razón considérase importante que o silvicultor que
empregue esta especie debe coñecer os problemas sanitarios
que se presentan noutros lugares de Europa onde se detectaron
pragas causadas por insectos e doenzas dalgúns patóxenos
fúnxicos, outros bacterianos e mesmo algún de orixe viral.
A plantación de freixo en terreos pouco axeitados, como os de braña, dá como resultados ananismo
coma o da fotografía (pé de 10 anos de idade con 1,5 m de altura). As plantas debilitadas favorecen a
entrada de patóxenos.
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En América do Norte, onde o xénero Fraxinus está moi
amplamente representado e desempeña un importante papel,
tamén aparecen importantes axentes patóxenos que afectan á
súa produtividade; algúns destes xa se detectaron en Galicia
noutras especies arbóreas e coñécese a súa virulencia.
Entre os países da nosa área faremos unha especial referencia
aos nosos veciños Francia e Portugal. En Portugal cítase (M.C.
Ferreira, 1999) a presenza en viveiro de ataques na raíz desta
planta por insectos do xénero Melolonta coñecidos como
“vermes brancos”, que destrúen con facilidade a planta e son
ben difíciles de combater por estar soterrados. Como ataque á
parte aérea preséntanse dous defoliadores Sphinx ligustri e
Lytta vesicatoria; o primeiro é un lepidóptero en forma de
lagarta que se alimenta durante a noite nos meses de xullo e
agosto causando a defoliación completa da planta; no caso do
segundo é un coleóptero de 15 a 20 mm, de reflexos metálicos
que aparece esporadicamente e tamén causa a defoliación das
plantas desta especie.
En Francia a doenza máis considerada (L. Lanier et al., 1976) é
causada pola bacteria Pseudomonas savastanoi, cancro
bacteriano, que produce tumores ou potras ao longo do pé da
planta destruíndo a calidade da madeira para certos usos.
Cancros producidos pola bacteria Pseudomonas savastanoi que poden producir a rachadura da parte
aérea. Fotografía extraída de Hartmann, G., Nienhaus, F., Butin, H. (1995): Farbatlas WaldschädenDiagnose von Baumkrankheiten. Stuttgart, Eugen Ulmer GmbH & Co.
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O risco de aparición desta enfermidade aumenta en
plantacións moi densas e nas situadas en terreos pouco
apropiados. A penetración das bacterias prodúcese por fendas
na casca, feridas de poda ou de picaduras de insectos.
Asociada con esta doenza cítase a presenza de varias especies
de fungos como poden ser Nectria dittisima, N. galligena e
Fusarium lateritium causantes tamén de cancros.
En Norteamérica as especies de freixo son diferentes das
europeas, mais como xa temos introducidas algunhas delas
desde hai moito tempo pode que cheguen ao noso territorio as
problemáticas que alí presentan e ataquen as nosas especies
como xa aconteceu noutros casos semellantes.
Destes ataques (W. Sinclair et al., 1987) temos que subliñar
algún patóxeno cosmopolita como Verticilliun dahliae que
causa nos viveiros europeos moitos estragos en planta de
diversas especies.
Outro dos ataques importantes é o que produce o fungo
Apiogmonia errabunda (Gloeosporium aridum) que xa está
presente en Europa desde hai décadas causando a antracnose
do plátano, producindo fortes defoliacións no tempo húmido e
temperado da primavera.

Necroses foliares producidas polo fungo Apiogmonia errabunda que chega a causar unha gran perda
foliar nas primaveras frías e húmidas.
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Dun xeito semellante preséntase Mycosphaerella
fraxinicola; esta especie fúnxica está presentando novos
axentes patóxenos dunha forte virulencia en castiñeiro,
eucalipto e mesmo en coníferas; produce manchas nas follas do
freixo de Oregón causando a defoliación prematura no outono
pero non é considerada como perigosa naquelas latitudes.
Dentro dos insectos preséntanse defoliadores (Melacosoma,
Pseudoneorhinus), furadores da madeira (Paranthrene,
Saperda), mesmo cochinillas (Asterolescanium, Saissetia), que
poden afectar tanto á medranza como á calidade da madeira.
En Francia cítase Leperesinus fraxini un insecto perforador
que provoca danos por galerías na inserción das pólas.
Recoñécese ben pola presenza de raias negras sobre o tronco.
De acordo con esta revisión da situación sanitaria en zonas
con características estacionais similares ás nosas, cómpre
dicir que sería aconsellábel que as plantacións con freixos se
fixeran en Galicia en pequenas extensións ou mesturadas con
outras especies, e sempre en lugares coas condicións óptimas
para o medrío da planta, mentadas con anterioridade. Non
debemos forzar a presenza desta especie en lugares pouco
axeitados xa que o enfeblecemento da planta favorecerá a

Pé de Fraxinus angustifolia afectado por Fistulina hepatica, fungo basidiomiceto causante de podremias
no interior da madeira de freixo.
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entrada de insectos que actúan de axentes patóxenos
secundarios que son atraídos polo estado da mesma e poden
ser vectores portadores das enfermidades xa mentadas.
Pódese dicir que unha boa silvicultura, con rareos fortes e
boas podas, mantendo rareadas as plantacións e con ciclos
curtos de produción, é a mellor medida preventiva.

Danos producidos por animais
O freixo é moi sensíbel a danos pola fauna silvestre ou
doméstica, polo que é necesario protexelo desde o principio
cando se vexa a posibilidade de afeccións deste tipo. Para isto
deben empregarse protectores axeitados e axustados á altura
das plantas, tamén se pode proceder ao peche da parcela
mediante malla cinexética de polo menos 1,70 m.
O corzo é habitual que cause danos nas plantacións de freixo
situadas no territorio dalgún macho, sobre todo cando son
plantas novas de 1 a 5 anos. É conveniente protexer as
plantas, se se atopan en zonas onde está presente este
cérvido, con protectores ou peches perimetrais para evitar a
marcaxe do territorio sobre os talos máis finos e que petisque

Nas zonas onde o corzo ou o gando está presente é moi importante protexer as plantacións con tubos
protectores de polo menos 1,20 m de altura, no caso do corzo, para evitar danos nas plantas novas.
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os gromos tenros ou a casca. Atráeno moito as plantacións
desta especie por tratárense de terreos húmidos con
abundante pasto para a súa alimentación.
O coello tamén pode causar dano nas plantas novas adentando
a casca durante o inverno, sobre todo se non atopa pasto
abondo ou outros gromos leñosos tenros nas inmediacións da
plantación. Se se laborea con frecuencia o terreo poden
favorecerse os ataques do coello. Contra o seu ataque poden
empregarse os mesmos sistemas que contra o corzo.
Calquera tipo de gando en réxime intensivo non debe
entrar nas plantación novas porque pode causar danos moi
serios nas primeiras idades. As vacas e cabras tampouco se
recomenda introducilas en plantacións de árbores adultas,
polo menos nun réxime intensivo.
Especialmente preocupantes poden resultar as trilladeiras
nas plantacións de freixos situadas en pradeiras ou terreos de
labor, podendo chegar a causar danos moi intensos nas raíces
que provocan a morte das plantas novas de menos de 3 ou 4
anos. Aínda que os danos destes roedores son moi irregulares
segundo o sitio e a época.

O corzo é un dos grandes inimigos das plantacións novas de freixo e amosa un interese maior no caso
de que exista pasto abundante. Na fotografía vese un tronco groso marcado coa cornamenta dun
macho, feito que axuda a agromar ladróns ao debilitar a parte alta da árbore.
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