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LA PODA DEL CAQUI

5.1. INTRODUCCIÓ

Tal com s’indica en altres capítols d’este llibre, en el cultiu del caqui 
s’apliquen diferents tècniques i labors culturals (marcs de plantació, regs, 
adobaments, tractaments fitosanitaris, podes i sistemes de conducció) 

totes enfocades a aconseguir tres objectius bàsics:

– Quantitat. Es pretén obtindre el màxim de fruits per arbre. La quantitat 
està directament relacionada amb el nombre d’arbres per unitat de 
superfície i amb la producció. Quan les plantacions estan formades per 

arbres adults en plena producció esta es pot classificar en:

• Baixa: de 18.000 a 25.000 kg/ha 

• Mitjana: de 25.000 a 50.000 kg/ha 

• Alta: més de 50.000 kg/ha

– Calibre. Els fruits han de tindre una grandària comercial. Si la producció és 

alta però està formada per fruits de calibre xicotet, la rendibilitat disminuïx.

– Qualitat. Els fruits han de tindre la forma, la grandària i el color de les 
seues característiques varietals. Així mateix, han de complir una sèrie de 
requisits sobre els quals hi ha una normativa. Els fruits de caqui estan 
subjectes a una sèrie d’alteracions fisiològiques (malformació de fruits) i 
físiques, sobretot en l’epidermis del fruit (com ara el cremat per colps de 

sol, fregades i taques) que fan que perden el seu valor comercial (fig. 5.1).
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La importància aconseguida pel cultiu del caqui en els últims anys fa 
imprescindible una revisió de les diferents tècniques de cultiu, a fi 
d’establir una sèrie de criteris que permeten explotar el major potencial 
de producció per mitjà d’un bon sistema de conducció. No és un factor 
limitant del cultiu, però una de les tècniques més importants és la poda, ja 
que amb esta tècnica es dirigix el desenrotllament vegetatiu de l’arbre i es 

canvia la forma i el port a fi d’aconseguir una ràpida entrada en producció.

Normalment s’associa la poda del caqui als dels fruiters de pinyol, fins i 
tot a la dels cítrics. La primera i gran diferència amb els fruiters de pinyol 
és que totes les gemmes que té el caquier, després de la caiguda de les 
fulles (parada vegetativa), són de fusta, i les flors que es produïsquen 
estaran, a partir de la segona o tercera fulla, en la base del peduncle de 
les brotades de primavera. En els fruiters de pinyol, les gemmes de flor 
estan ubicades en les brotades de dos o més anys. Per tant, la poda que 

Figura 5.1. Fruits amb alteracions fisiològiques o de bona qualitat exterior.

 Malformaciones Frutos con buena apariencia exterior
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s’ha de fer en el caquier ha de ser diferent de la que normalment es fa 

en els fruiters de pinyol.

5.2. PRINCIPIS GENERALS DE PODA 

En una fructicultura moderna, el concepte de poda partix d’una sèrie de 

principis en què cal tindre en compte els aspectes següents:
– Conéixer i diferenciar els diversos òrgans que tenen els arbres, així com 

la seua evolució i desenrotllament.

– Formar una estructura o esquelet en què basar la capacitat productiva.
– Distribuir els òrgans de producció, de manera que no interferisquen en 

la lluminositat i en els espais de competència.

– Deixar els òrgans suficients per a aconseguir una òptima producció.
– Adequar el marc de plantació d’acord amb el patró (portaempelt) i amb 

la varietat o varietats.

Aplicant estos criteris es pretén crear un “concepte de poda” que 
respecte la forma natural de vegetar de l’arbre i que permeta obtindre 
un major volum de producció amb el mínim de temps possible. Podar 
és una manera artificial de regular el desenrotllament normal de l’arbre. 
L’objectiu fonamental és aconseguir arbres ben formats i equilibrats (fig. 
5.2) per a obtindre una màxima producció amb la millor qualitat de fruits 
possible. Amb les diverses intervencions que es realitzen en cada període 

vegetatiu es pretén:

– Marcar unes dimensions del volum de l’arbre (llarg, ample i alt).
– Facilitar la il·luminació i la distribució de la fruita en les zones baixes, 

mitjanes i altes de l’arbre, tant dins com fora de la seua estructura.

– Augmentar la grandària i el color dels fruits. 

– Regular la producció. 

– Mantindre un equilibri entre els òrgans de vegetació i producció.
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– Adequar la forma i el volum de la copa de l’arbre a les característiques 
del sòl, als marcs de plantació i a la realització de pràctiques culturals i 

de cultiu.

– Facilitar la penetració de productes fitosanitaris amb els tractaments.

– Reduir el període improductiu en la fase de formació de l’arbre.
– Suprimir les branques trencades, seques, malaltes o improductives per a 

evitar l’envelliment de l’arbre i la propagació de plagues i malalties.

– Evitar les branques trencades pel pes dels fruits.

– Disminuir els asprats i lligats de les branques.

– Reduir el màxim possible de lesions en els fruits.

No obstant això, cal dir que la poda també pot repercutir negativament 

sobre l’arbre. Destaquem els inconvenients següents: 

– Envelliment prematur de la plantació si les podes són inadequades.
– Reducció de la vida de l’arbre a causa de les ferides realitzades en els 

talls de poda.

Figura 5.2. Exemple d’un arbre ben format i equilibrat.
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– El cost econòmic que comporta esta pràctica.

Normalment s’aconsella que durant el primer any no es pode l’arbre, 
amb la qual cosa la primera poda que fan la major part de productors és 
a l’hivern del segon any de plantació. Per a tindre arbres ben estructurats 
s’han de tindre en compte les seues característiques vegetatives, i 

s’establixen dos èpoques de poda:

– Poda d’hivern. Que s’estén des de la caiguda de les fulles fins al principi 

de la brotada i es fa, per tant, durant la parada vegetativa.
– Poda de primavera-estiu. És la que comprén des de l’inici de la brotada 
del caqui fins a la caiguda de les fulles. Es coneix com a poda en verd o 

en vegetació.

A la Comunitat Valenciana, depenent de les característiques agroclimàtiques, 
la brotada s’inicia des de finals de febrer a primers de març i la caiguda de 

les fulles des de mitjans de novembre a principis de desembre. 

5.3. ELS ÒRGANS VEGETATIUS DEL CAQUI

Per a poder aplicar una bona tècnica de poda és imprescindible conéixer 
la forma de vegetar del caqui, així com els diferents tipus d’òrgans 
vegetatius que el componen (capítol 2) i la seua relació amb la capacitat 

productiva dels arbres:

Brindilles

Són brotades curtes, primes i flexibles d’una longitud entre deu i trenta 
centímetres, amb entrenucs curts, i la posició de les quals respecte al ram 
que les suporta és vertical, horitzontal o inclinada (fig. 5.3). Depenent del 
grau de lluminositat, vigor i competència a partir de la segona fulla, en la 
base dels peduncles ixen entre una i cinc flors (una sola flor en cada base 
peduncular). En brindilles de primer any, la fruita pot aconseguir un bon 

calibre i sol haver-hi una menor probabilitat de caiguda de flors o fruits. 
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En brindilles de segon any, el creixement és menor que en les de primer any. 
Simplement es ramifica i brollen les dos o tres últimes gemmes. S’obtenen 
flors que donen lloc a fruits xicotets. El peduncle del fruit és de més diàmetre 
que el de la brindilla on està inserit. Les fulles són més xicotetes que en les 
brindilles de primer any, i donen lloc a una major quantitat de fruits cremats 
pels colps de sol. Amb este òrgan no es pot formar l’estructura de l’arbre 
perquè no té capacitat de creixement. La vida d’esta és molt curta, la qual 

pot durar des d’un any fins a un màxim de tres. 

Rams mixtos de flor

Són les brotades que en un període vegetatiu arriben a una longitud de 
seixanta a cent centímetres (fig. 5.4). En la base del brot el seu diàmetre 
oscil·la entre mig i un centímetre. L’any en què es formen, a partir de la 
segona o tercera fulla trauen un nombre indeterminat de flors, entre 
cinc i set en la base dels peduncles d’estes (una sola flor en cada base 
peduncular). La grandària de les fulles és gran, amb entrenucs més allargats. 
Este òrgan és el que té capacitat per a formar l’estructura de l’arbre i produir 
la fruita de millor qualitat. Si el ram mixt ocupa una posició de verticalitat, 
en la brotada següent la gemma apical donarà un brot de creixement (que 
formarà un altre ram mixt de flor) i la resta de gemmes donaran brotades de 
brindilles. Si la posició d’este és més horitzontal, i té menor tiratge de saba, 

totes les gemmes donaran brotades de brindilles. 

Figura 5.3. Diferents tipus de brindilles de caqui.

 Brindilles de primer any Brindilles de segon any
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Rams mixtos de fusta

Són brotades que en un període 
vegetatiu aconseguixen d’un a tres 
metres (fig. 5.5). S’esdevenen en 
els primers anys de plantació, quan 
l’arbre és jove, o en arbres adults 
situats en posicions de verticalitat. Les 
fulles són molt grans, amb entrenucs 
llargs. Poden traure flors a partir de 
la segona o tercera fulla en la base 
dels peduncles, encara que estes 
cauen pel desenrotllament vegetatiu 
del brot. És l’òrgan encarregat del 

creixement de l’arbre. 

La forma de vegetar és semblant a la 
del ram mixt de flor. S’han de podar 
en el primer any de formació (poda 
en verd). Si no es fa, la gemma apical 

Figura 5.4. Diferents tipus de brotades de rams mixtos de flor d’un caqui.

Figura 5.5. Brotaciones ramos mixtos 
de madera en un árbol de caqui.

Rams mixtos de flor verticals Rams mixtos de flor abrindillats
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donarà un brot de creixement i la resta de les gemmes donaran brotades 
de brindilles. Atés que l’últim terç del brot és l’únic que té capacitat 
per a florir, els fruits se situaran en una zona massa alta de l’arbre. Si es 
poda a l’hivern, quan brote a la primavera naixeran entre tres i cinc brots 
(rams mixtos de fusta) i la resta de les gemmes produiran brindilles. Si es 
reduïx la seua longitud entre vint-i-cinc o trenta centímetres en la brotada 
següent naixeran tres o quatre rams mixtos de fusta que no floriran (i, per 

consegüent, no produiran fruits). 

Les plantacions amb un gran nombre de rams mixtos de fusta sempre 
tindran produccions baixes, arbres amb falta de lluminositat i despullament 
de branques en les zones mitjanes i baixes de l’arbre. Els rams mixtos de 
fusta només s’utilitzen en els primers anys per a la formació de l’arbre si 
estan ben situats. Si s’eliminen en poda d’hivern efectuant talls rasos, es 
fan ferides importants en l’arbre i es perd la capacitat de regeneració de 

la zona en què està ubicat. 

5.4. AVALUACIÓ DE LA PLANTACIÓ

Per a avaluar de forma visual l’estat de la plantació, tant en període 

vegetatiu com en repòs hivernal cal tindre en compte:

Període vegetatiu
– Tindre brotades en tot l’arbre, en zones altes més per la tendència de la 

verticalitat de la saba, però també en les zones mitjanes i baixes de l’arbre.

– La grandària de les fulles que siguen grans i mitjanes, si hi
ha fulles xicotetes és símptoma que hi ha moltes brindilles (brots, fulles i 

fruits de dimensió reduïda).
– En període vegetatiu no s’ha de veure la fusta de l’arbre. És a dir, si hi 
ha espais en el volum de l’arbre on es veu fusta, és perquè no hi ha cap 
tipus de brotada. Si no hi ha brotades, no hi ha flors i, per tant, no hi haurà 

producció. 
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Repòs hivernal

Cal observar el color de la fusta. Si és de color marró cuiro tindrem un 
material vegetatiu amb capacitat per a donar bons brots. Si al contrari, 
és de color gris perla, independentment de l’edat de la plantació, l’arbre 
ens està indicant que la fusta envellix (fig. 5.6). En la brotada següent no 
disposarem del material més adequat per a tindre un bon creixement de 

l’arbre ni una òptima producció.

5.5. LA PODA

La poda no deixa de ser més que una sèrie d’estímuls aplicats a la planta 
per a aconseguir unes respostes. En la poda en verd només s’actuarà sobre 
brotades de l’any. El moment de començar a realitzar-les estarà basat en 

els criteris següents:

– Que els brots tinguen una longitud entre seixanta i noranta centímetres. 

Figura 5.6. Arbre de caqui envellit amb la fusta de color gris perla.
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– El grossor en la base dels brots ha de tindre més de mig centímetre de 

diàmetre. 
– I, finalment, el brot ha d’estar iniciant la lignificació, és a dir, que la part 

basal del brot adquirisca un color marró i la resta estiga encara verd.

No cal que complisquen els tres requisits, només un dels tres marca 
el moment de començar a realitzar la poda en verd. El moment de la 
realització sol coincidir entre la segona quinzena de maig i principis de 

juny. 

Cal determinar el nombre de brots sobre els quals s’ha d’actuar:

– Arbres xicotets de primer verd: 1-2 brots.

– Arbres de segon i tercer verd: 5-8 brots.

– Arbres de quart i quint verd: 10-15 brots.

– Arbres adults (de copa gran): 20-30 brots.

En els dos primers verds és important realitzar la poda en verd per a 
formar l’arbre. A partir del tercer verd, quan l’arbre comença a produir, 
és imprescindible realitzar-la per a continuar la formació de l’arbre i 
obtindre producció. No s’han d’eliminar els brots arrasant-los sobre la 
brotada on estan assentats ni arrancant-los per mitjà d’estirades. S’han de 
tallar de vint-i-cinc a trenta centímetres de la base, començant sempre per 

les zones centrals de l’arbre. 

Si els brots sobre els quals cal actuar tenen flors o fruits, es despunten 
entre tres i cinc fulles a partir de l’última flor, fruit o peduncle d’este en 
el cas que haja caigut el fruit (fig. 5.7). Cada tres setmanes es repetirà la 
poda. Només es deixaran sense actuar les tres-cinc guies quan s’estiga 
formant arbres. En la poda d’hivern es rebaixaran a l’alçària convenient. 
Si l’arbre ja té l’alçària suficient, es podaran també les guies. Si es realitzen 
entre tres i cinc podes en verd estaran tots els brots prepodats. A l’hivern, 

si hi ha massa brots, s’aclariran igual que les brindilles.
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En definitiva, per mitjà de la poda en verd es pretén:
– Que les gemmes que queden per davall del tall acumulen substàncies 
de reserva. En la brotada de l’any següent donaran dos o tres brots de 

vigor que tindran flors i un menor nombre de brindilles.
– Reconvertir rams mixtos de fusta en rams mixtos de flor ja que no es 

deixa que arriben a longituds de dos o tres metres.
– Evitar la caiguda fisiològica, si tallem els brots a partir de tres o cinc fulles 

per damunt de les flors o fruits.

– Facilitar la il·luminació de l’arbre.
– Ubicar la fruita més prop de la base dels brots, i evitar ruptures de 

branques, lesions en la pell dels fruits i cremats per colps de sol.

Quant a la poda d’hivern o en parada vegetativa hem de destacar, en 
primer lloc, la poda d’arrels. Quan s’efectua la plantació sobre el terreny 
d’assentament, comprovarem si les arrels dels plançons estan trencades, 
arrancades o deteriorades a causa de l’arrancada en el viver. Per este 
motiu, hem de dur a terme una poda d’arrels, en la qual eliminarem les 
que presenten necrosi, putrefaccions o deformitats. Farem la poda de la 

Figura 5.7. Brots de caqui tallats entre tres i cinc fulles per damunt del fruit.
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resta d’arrels i les deixarem a una longitud entre deu i vint centímetres, 
procurant que no hi quede cap tipus de lesió, i deixarem els talls el més 
llisos possible. També s’acurten les radicel·les més fines i es deixen en 

unes longituds entre un i tres centímetres. 

Quant a la soca que queda per damunt de l’empelt és important arrasar-
la per a facilitar la cicatrització i que quede coberta més ràpidament pel 
teixit vegetal (fig. 5.8). És convenient, a més, desinfectar amb una solució 
fungicida i insecticida la zona radicular, per a protegir les arrels i els talls 

efectuats de possibles malalties o atacs de paràsits del sòl.

Quant a la poda de formació, després de tot un període vegetatiu 
primavera-estiu-tardor, quan l’arbre ha perdut les fulles, i des del primer 
any de plantació, cal realitzar la poda. Un arbre no es pot formar si no hi 
ha un nombre suficient de rams mixtos de fusta o de flor. Estos seran la 
suma del nombre de guies en les quals formarem l’estructura de l’arbre 
(entre tres i cinc) i les que han de formar la zona baixa de producció 
(entre tres i cinc rams més). El material a seleccionar, tant en les guies 
com en la zona baixa de producció, ha d’estar equidistant. Les faldes 
es quedaran a una distància entre vint-i-cinc i trenta centímetres, i les 
guies trenta-cinc i quaranta centímetres més altes que les faldes o zona 

baixa de producció.

Si els arbres no tenen un nombre suficient de brots, s’efectuarà una poda 
de retrocés, tallant-los tots a quinze-vint centímetres (fig. 5.9). Així, en la 
brotada següent s’aconseguix que l’arbre emeta quinze-vint rams mixtos, 

Figura 5.8. Diferents imatges del tocón amb una bona i mala cicatrització.

Tocón del plançó en segon verd Dolenta cicratització del call Cicatriztació en segon verd
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per a començar a seleccionar en poda en verd els que formaran el volum 
de l’arbre. En el segon any es mantindrà la zona baixa de producció i 
de les guies tallades a l’hivern hi haurà en cada una d’estes tres-quatre 
brots més. Un d’estos es deixarà com a prolongació de guia, i els altres 
formaran la zona mitjana de producció, i s’actuarà a l’hivern de la mateixa 

manera que l’any anterior.

A partir del tercer verd, l’arbre comença el període de producció, amb 
la poda s’actuarà de la mateixa manera que en els anys anteriors, fins a 
aconseguir l’alçària desitjada de l’arbre. La distribució dels rams en l’arbre 
ha d’efectuar-se de manera que el material de producció que queda 
després de la poda no estiga entrecreuat ni superposat i deixe passar la 
llum (fig. 5.10). En la poda d’hivern s’augmenta o es disminuïx el volum 
de l’arbre, eliminant les brindilles seques, aclarint-les si n’hi ha massa i 
donant prioritat en l’aclarida a les que estan ramificades. Els rams de poda 
en verd s’aclarixen si estan massa junts. La poda no s’efectua per mitjà de 

talls rasos sinó que es deixarà un espai entre tres i cinc centímetres.

Figura 5.9. Arbre amb poc creixement en un període vegetatiu i poda de reculada a 
l’hivern.

Arbre amb poc creixement
en un període vegetatiu

Poda de retrocés a l’hivern
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A partir del quart-quint any, tindrem arbres que ja tindran l’alçària desitjada, 
i entraran en el període d’arbres adults i de màximes produccions. En 
la poda d’hivern ja seleccionem el material perquè en la brotada de la 
primavera següent donen unes brotades que tinguen capacitat d’emetre 

flors. En definitiva, un arbre ben estructurat ha d’estar format per:

– Una zona baixa de l’arbre amb branques de longituds curtes, perquè el 

pes dels fruits quan arquege les branques no faça que estos toquen el sòl.

– Una zona mitjana ampla i amb 
branques més altes on tindrem 
assentats la major part de brots de 
producció de fàcil accés als fruits de 

la collita.

– Una zona alta, on tindrem rams 
de producció amb longituds curtes 
per a evitar que ombregen les zones 
mitjanes i baixes, i facilitar així la 

collita.

Figura 5.10. Imatges de l’interior de la copa d’arbres de caqui amb diferents nivells 
de lluminositat interior.

Figura 5.11. Arbre de caqui amb la zona 
baixa desvestida.

Falta de luminositat en la zona central de l’arbre Arbre amb bona luminositat
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5.6. REJOVENIMENT DE L’ARBRE, LA PODA EN VOLUMS DE 

PRODUCCIÓ

Quan la poda no ha sigut l’adequada, els arbres presentaran les 

característiques negatives següents:
– Pèrdua de la zona baixa de producció, amb branques desvestides (o 

sense brots, fig. 5.11).

– Pèrdua de la producció en la zona interior dels arbres.

– Situació dels fruits en les parts altes i exteriors de l’arbre.
– Envelliment i pèrdua de capacitat d’emetre brots vigorosos per a 

obtindre quantitat i qualitat en la fruita.

En estos casos s’hauria de fer una poda de rejoveniment, consistent en 
una renovació de l’arbre (fig. 5.12). Qualsevol branca, independentment 
del gruix  o l’edat, quan es talla a uns trenta centímetres d’on partix o 
està inserida en la brotada següent, té capacitat d’emetre brots vigorosos. 
Estos, l’any en què es formen, no emeten flors, però per mitjà de la poda 
en verd es pot reconvertir perquè en la brotada de l’any següent cada un 
dels brots que queden després de la poda d’hivern tinguen capacitat de 

regenerar la zona on queden situats i tinguen producció (fig. 5.13).

Per a practicar la poda de rejoveniment i la seua intensitat cal plantejar-se 
una sèrie de qüestions:

Figura 5.12. Poda rejoveniment total de l’arbre.

 Arbre abans d’aplicarse la Arbre després de la realizatció de talls Arbre en brotada
 poda de rejoveniment a uns 35 cm d’altura des de la creu la primavera següent
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– La producció en què es troba la plantació.

– El calibre dels fruits.

– L’estat d’envelliment dels arbres.

– El grau de branques desvestides.

Cal tindre present que no s’ha de sacrificar la producció per la poda per 
a no perdre rendibilitat. L’avaluació i anàlisi de la poda de rejoveniment 
s’ha de realitzar en diversos anys fins a procedir a un canvi en l’arbratge. 
Quan la producció i el calibre dels fruits fan que l’explotació no siga 
rendible, es tallen els troncs que formen l’estructura de l’arbre a vint-i-

cinc centímetres de la creu.

En la brotada de la primavera següent s’estructura l’arbre de nou amb el 
més de mig centenar de brots que emetran les branques tallades. Tota 
branca retallada el primer any de brotada no emetrà flors, però en aplicar 
les podes en verd les reconvertim en rams mixtos de flor. Si l’explotació té 

Figura 5.13. Arbre de caqui en diferents fases fenològiques durant la poda de 
rejoveniment.

 Arbre en estiu i podes en verd Poda d’hvern formant zona baixa
  de producció i altura de guies
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una producció rendible, es pot anar retallant algunes branques desvestides 
començant sempre per les zones més baixes de l’arbre així com algun 
centre (fig. 5.14). Així, en diversos anys i sense perdre producció, s’anirà 

rejovenint l’arbratge.

La poda en volums de producció per a rejovenir l’arbre perseguix una sèrie 
d’objectius encaminats a aconseguir la màxima producció de la plantació en 
un període de temps el més reduït possible. Quan estos conceptes es porten 
a la pràctica, les condicions agroclimàtiques són adequades i la resta de labors 

culturals i de cultiu es realitzen bé, l’arbre sol tindre una resposta positiva.

A continuació s’exposa l’evolució i el desenrotllament de diferents 
plantacions de la varietat de caqui roig brillant, des d’arbres acabats de 
plantar fins a arbres en plena producció (fig. 5.15). Finalment cal destacar 
que el concepte de poda en volums productius no és excloent respecte 

Figura 5.14. Rejoveniment de l’arbre en diferents anys.
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a altres sistemes de poda. Les actuacions fetes en les diferents èpoques 
de l’any aniran avalades d’un coneixement previ de la forma de vegetar 
de l’arbre i l’eliminació racional d’aquelles parts del vegetal que no ens 
interesse mantindre. Amb això es busca un equilibri entre la producció i 

la massa vegetativa.

Figura 5.15. Evolució i desenrotllament de diferents plantacions de caqui roig brillant, des 
d’arbres acabats de plantar fins a arbres en plena producció.

Arbre de quart verd amb fruita
i ben equilibrat

 Arbre adult de més de cinc anys


