
 Material necessari: 

Activitats de reforestació: plantació  i sembra  
Plantació d’arbres  

2  En cas que el terra estigui molt sec o dur, rega el forat 
sense inundar-lo en excés per a assegurar la humitat del 
sòl i diposita una mica de terra (de la capa més superficial 
que conté més matèria orgànica). 

4  Utilitza pedres i la terra sobrant per 
reforçar l’escocell al voltant de l’arbre 
plantat, ajudarà a retenir l’aigua.  

5  Rega el planter, vigilant que l’aigua no surti amb molta 
força per evitar perdre terra. 

6  Protegeix el planter, individualment o amb una tanca 
que delimiti tota la zona de plantat. Així protegirem els 
petits arbres dels animals del bosc. 

3  Col·loca el planter i cobreix-lo completa-
ment de terra, sense deixar cap part de les 
arrels exposada a l’aire. Després aixafa una 
mica la terra amb la mà o l’aixada. Per saber 
si està ben arrelat, estira la part superior del 
planter cap amunt per comprovar que no 
es desprèn.  

1  Amb l’aixada, fes un forat al sòl d’uns 30-40 cm 
de profunditat i amplada. Elimina les pedres que 
poden quedar al fons.  
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Posa un planter a cada 
forat i deixa, com a   
mínim 2 metres , entre 
cada arbre. El
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1  Fes un forat al terra, amb l’ajuda del plantador, 
d’uns 10 cm de profunditat i amb l’angle      
d’inclinació favorable a la pendent (si n’hi ha). 

2  Introdueix l’aglà al forat fins el fons (és millor posar-ne dos 
i a diferents profunditats, per reduir la predació per part dels 
rosegadors). El col·locarem horitzontal, ja que pel mateix 
extrem creixerà l’arrel i el tronc. 

3  Tornem a tapar el forat amb més terra, fins a arribar a la 
superfície altre cop. 5  Cal mantenir la mateixa distància entre els aglans que 

entre els planters, 2 metres aproximadament, en funció 
de l’espècie. 

Evita fer el forat amb l’aixada, ja 
que al remoure la terra podem 
afavorir l’accés de rosegadors i 
la pèrdua d’aigua. 

4  Els llocs ideals per a sembrar un aglà són: 
 

A prop d’un arbust, si és espinós millor. Així estarà 
protegit dels consumidors d’aglans i reduïm la            
insolació. 

 
 
 
 
 
 
 A la part obaga del terreny on es manté  millor la  

humitat. 
 Zones on l’aigua es pugui infiltrar bé, perquè es troba 

amb obstacles (plantes) o té poca pendent. 
 

Activitats de reforestació: plantació  i sembra  
Sembra d’aglans  
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