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Introducció 1.

FOTO 1: Fruiterar convencional (Prokaj E.) FOTO 2: Fruiterar natural (Lantos T.)

1.1 Mètodes de producció de fruita

El que queda dels fruiterars antics i l’abundància de varietats locals que contenen, 
així com els pobles antics envoltats d’arbres fruiters, indiquen que la conca 
dels Carpats és realment adequada per a la producció autosuficient de fruita. 
Producció autosuficient que pot aportar, també, ingressos significatius. Allà on es 
poden aconseguir condicions favorables per al cultiu de fruiters, la fruita encara 
pot proporcionar uns ingressos justos al pagès. Però el fruiterar no és només un 
“lloc de producció”, sinó també un hàbitat, que pot jugar un paper significant en la 
restauració de paisatges degradats i en la millora dels problemes globals.

Podem produir fruita de moltes maneres, segons sigui el nostre punt de vista 
filosòfic, els nostres coneixements i objectius i l’estil de vida que vulguem adoptar. 
El mètode de producció que escollim determinarà les activitats que farem al 
fruiterar i també els seus resultats. Aquest manual parla només dels fruiterars de 
tipus natural perquè estem convençuts que només aquests són sostenibles i capaços 
de cobrir les necessitats humanes a llarg termini. Amb l’ajuda de la taula següent 
ens agradaria donar una visió general dels diferents aspectes de les fructicultures 
convencionals i naturals.

Mètode didàctic: Dissenya el teu fruiterar ideal!
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Taula 1: Comparació de mètode convencional i mètode natural de cultiu de fruiters

Mètode didàctic: Debat

Mètode didàctic: Estany de peixos

1.2. Elements del paisatge productor de fruita

El fruiterar és un sistema de producció de fruita creat i sostingut per l’home. La 
seva vegetació típica consta de plantes que proporcionen fruita, encara que la fruita 
és el producte més significatiu però no l’únic. El pagès és part d’aquest sistema de 
producció de fruita i utilitza els productes, principalment, per subministrar a la 
seva família (la llar) i de manera secundària per subministrar a altra gent (regalar, 
intercanviar o vendre al mercat local).

Es troba, típicament, separat del paisatge que l’envolta. En molts casos té límits 
artificials (tanques artificials o arbrades, canals, cinturons d’herba). Se’n cuida la 
família pagesa, i la comunitat local i el treball contractat són necessaris només en 
casos especials. Les activitats comunitàries (collita, processament, emmagatzematge 
i treball compartit) generen la necessitat d’una forta col·laboració entre la gent. A 
la taula 2 es recull quins tipus d’elements dels paisatge donen fruit a la conca dels 
Carpats.

1.3. Fruiterar natural com a bosc

La terra cultivable, els prats, els fruiterars, els cultius energètics i, fins i tot, algunes 
àrees industrials poden ser considerades com a boscos degradats. Sense la 
interferència humana, s’iniciaria la reforestació i es tornaria a la comunitat clímax 
que, en la conca dels Carpats, és el bosc. En els boscos naturals hi ha arbres fruiters 
vivint a les vores amb lluminositat més alta (p. e. esbarzers, pruneres, gerderes, 
avellaners, atzerolers), dins del bosc al dosser arbori (p. e. nogueres, castanyers, 
roures, faigs) o, fins i tot més avall, en el sotabosc (p. e. corners, saüquers, agrassons). 

Paràmetres A) Cultiu convencional B) Cultiu natural
Mitjans de producció Plantació. Fruiterar.

Paper del pagès Productor de fruita: pagès i/o 
beneficiari - foraster.

Cultivador de fruita: fa que el 
fruiterar estigui viu, és part dels 

sistema, hi viu.
Demandes Demandes del mercat. Lleis de la natura.
Funcions Una funció: producció. Multifuncional: fruita, hàbitat, 

biodiversitat, plaer estètic, etc.
Tecnologia Industrial, dissenyada amb 

exactitud, prescriptiva, 
tractaments generals.

Natural, adaptativa, solucions a 
mida.

Objectius Augmentar els rendiments i la 
mida de la finca per obtenir-ne 
més profit i més ràpidament.

Protecció de la biodiversitat i 
variabilitat multifuncional, llarg 
termini, col·laboració fructífera 

amb la natura.
Espècies Només espècies fruiteres, 

monocultura.
Arbres fruiters i altres espècies 

conviuen.

Element 
que 

proporciona 
fruita

Fruiterar

Formes intermèdies de fruiterars (no es 
poden classificar dins d’una sola categoria 

d’ús de la terra
Fragment de 

fruiterar
Bosc d’arbres 

fruiters
Pastura amb 

arbres fruiters
Prat amb 

arbres 
fruiters

Caracterís- 
tiques

- És 
completament 
diferent dels 
altres elements 
del paisatge.

- S’hi pot 
detectar 
fàcilment la 
intervenció 
humana.

- La fruita és el 
seu producte 
principal, però 
no l’únic.

- Transició 
entre fruiterar 
i bosc.

- Intervenció 
humana 
mínima.

- El fruit n’és 
només un 
subproducte.

- Transició 
entre pastura i 
fruiterar.

- És, en primer 
lloc, una 
pastura, però 
té arbres que 
produeixen 
fruita 
extensivament.

- Transició 
entre 
fruiterar i 
prat.

- El seu 
producte 
principal és 
el fenc.

- Mida petita o 
element lineal 
del paisatge.

- La fruita és 
un producte 
secundari. 

- Necessita 
intervenció 
humana 
(línies d’arbres 
seguint la via 
de tren, grups 
d’arbres, 
arbres 
solitaris).

Taula 2. Particularitats principals dels diferents elements del paisatge que donen fruita

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Sí – No

Mètode didàctic: Mou-te si…

Mètode didàctic: Debat

Mètode didàctic: Mapa conceptual de la fertilitat del sòl 
(adaptant-lo al paisatge productor de fruita)
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Els fruiterars naturals es diferencien dels boscos mixtos en dos aspectes principals. 
En primer lloc, s’hi prefereixen les plantes cultivades, de manera que seran les més 
significatives dins del fruiterar. En segon lloc, el fructicultor és part del sistema i 
se’l mira des de dins (mentre que el productor de fruita fa intervencions externes).

La intervenció humana en el desenvolupament del bosc menarà la successió natural 
en una nova direcció, i la comunitat clímax no serà un bosc, sinó un fruiterar. La 
diferència radica en què en els fruiterars naturals hi ha més varietat de plantes que 
fan fruita que no pas hi hauria en un bosc natural. El procés de cultivar fruiters 
ens porta, a part de preferir les plantes que fan fruita, a la creació i la conservació 
d’hàbitats diversos. Com a resultat d’aquest procés, la composició de les varietats 
d’arbres i l’estructura del sistema ecològic pateixen canvis. 

Quan una persona forma part d’un bosc o d’un fruiterar, i l’altera, li cal adaptar-se 
a les pròpies alteracions mentre duu a terme les seves activitats. Com a part del 
sistema, s’ha d’adaptar a les regles d’aquest, que poden ser adaptades fins a cert 
punt. La característica principal d’aquest cultiu adaptatiu de fruiters és la dualitat 
entre tolerància i creació.

La tolerància significa que el fructicultor s’adapta al flux natural, subordinant el 
seu comportament a les lleis ecològiques de la natura que regeixen el fruiterar. 
Modifica l’estructura ecològica del fruiterar per tal que produeixi ingressos 
suficients. Però no hi modifica els fluxos diversos, que són massa complexos i 
complicats com perquè l’home els alteri. La tolerància també es manifesta quan 
el pagès observa els diferents processos en el desenvolupament del fruiterar, en 
pren cura i els ajuda, la qual cosa és beneficiosa per al mateix desenvolupament 
del sistema.

La creació significa que el fructicultor duu a terme transformacions en el fruiterar 
per assegurar-se (també) un lloc dins del sistema i per proporcionar hàbitat per 
a la seva llar (família). Promou la conservació i l’expansió d’aquelles plantes els 
productes de les quals poden ser utilitzats com a menjar, medicament, materials per 
a la indústria o fonts d’energia i les prefereix a altres. Al mateix temps, protegeix els 
hàbitats d’altres organismes. Només modifica la distribució d’espècies i no prova 
d’exterminar-ne cap (inclosos els organismes que poden actuar com a plagues).

Es pot dir que l’estructura d’un sistema ecològic es modifica com a resultat d’un 
procés creatiu. Llavors, les condicions vitals es modifiquen per adaptar-se segons 
les necessitats, de manera que la tolerància i la creació són dues parts integrals de 
l’activitat del fructicultor.

1.4. Estructura dels fruiterars naturals

Com els paisatges naturals i els sistemes ecològics, els fruiterars es divideixen 
horitzontalment i verticalment. L’home ha estructurat els fruiterars de manera 
conscient i intencional. Hi ha plantat i conservat arbres i altres plantes perennes. 
Altres estructures, que seran espontàniament habitades pels organismes silvestres 
i utilitzades per l’home, esdevindran el marc social-natural del fruiterar. La divisió 
horitzontal portarà a una estructura en mosaic que és el resultat de la variació 
espacial i de les estratègies de propagació-difusió dels diferents organismes. Els 
punts de l’estructura en mosaic poden complementar-se amb elements lineals, 
com tanques arbrades, línies d’arbres, vies d’aigua, camins.

L’estructura en mosaic ve determinada per la disposició del punt següent o de 
les estructures lineals del fruiterar: grups d’arbres, grups de plançons, barreges 
d’arbres i arbusts, àrees frondoses, arbres solitaris, prats segats o pasturats, elements 
de vorera (tanques arbrades, cinturons d’arbres, línies d’arbres, cinturons d’herba, 
cursos d’aigua), tanques, àrees de producció de cultius industrials agroforestals 
(llenya, sorgo, vímet), hàbitats aquàtics (cursos d’aigua, basses, canyissars, bassals, 
aiguamolls, pous), àrees amb cereal, hortalisses, herbes, plantes ornamentals 
(taques, cinturons, parcel·les), estructures artificials (tanques, portes, camins, pous, 
corrals, estructures de suport, escales, mobles de jardí, construccions, arnes, banys 
per ocells, nius).

Mètode didàctic: Mapa conceptual de la fertilitat del sòl 
(adaptant-lo al paisatge productor de fruita)

Mètode didàctic: Teranyina en el sòl (adaptant-lo a l’espai 
viu del fruiterar) 

FOTO 3. Pastura amb arbres fruiters (Ferencz L.)
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La divisió vertical indica que hi ha diferents capes, en altura, de vegetació. Els 
boscos naturals es divideixen en moltes capes, entre la capa del sòl i la del dosser 
però, fins i tot en fruiterars, es poden establir 4-5 capes (p. e. molses, herbes, arbusts, 
subdosser i dosser).

Una estructura dividida proporciona hàbitat a diferents organismes. És obvi, 
sense la necessitat d’estudi científic, que la biodiversitat en els fruiterars és més 
gran que no pas a les plantacions de fruiters. Molts animals, espècies de fongs i 
microorganismes hi troben el seu hàbitat. La biodiversitat dels fruiterars naturals 
s’aproxima a la biodiversitat de fragments de bosc naturals amb molta diversitat.

La presència d’espècies i varietats barrejades de fruiters proporciona la base per a 
una estructura dividida i per establir nivells alts de biodiversitat. És la intervenció 
de l’home que estableix la divisió. Cal, per tant, una atenció contínua si, al mateix 
temps, es vol obtenir diversitat de productes i materials. Un prerequisit per a l’ús 
divers és que el cuidador, el fructicultor, visqui al lloc, de manera que pugui notar, 
contínuament, els senyals del fruiterar i emprendre accions en funció d’aquests.

El cultiu natural de fruita contempla el fruiterar i la llar del fructicultor com una 
entitat. Les dues coses juntes (la finca i el pagès) constitueixen la unitat funcional 
bàsica del paisatge. Però el funcionament adequat de la finca necessita estar amb 
harmonia amb el poble, el paisatge, el país, la Terra. Com que aquestes condicions 
rarament es donen, és important que el fruiterar natural tingui una relativa 
independència i un “sistema immune” fort, per tal de poder reduir els impactes 
externs perjudicials.

1.5. Paper ecològic dels arbres fruiters dins del fruiterar

En el fruiterar, la fruita és produïda per grups d’arbres, barreges d’arbres i arbusts, 
arbres individuals i elements delimitadors (tanques arbrades, cinturons i línies 
d’arbres). Tots els membres d’aquesta vegetació establerta tenen una funció i són 
part fonamental d’una rica xarxa alimentària. Les plantes que donen fruita només 
poden sobreviure dins del fruiterar quan poden produir suficient per a la 
supervivència i per proporcionar algun guany. En el cas que no siguin prou útils, 
llavors el cultivador serà el factor de selecció que les eliminarà. En el cas que no 
estiguin prou adaptades a les condicions naturals, serà el propi fruiterar el que les 
eliminarà. Principalment, són les varietats locals de fruiters les més adequades per 
a la supervivència en els fruiterars naturals. Aquestes varietats s’han desenvolupat 
sota condicions locals i els habitants locals les utilitzen. Els fruiters que han estat 
seleccionats segons les necessitats del mercat i demanen cures intensives 
probablement, tard o d’hora, desapareixeran del fruiterar.

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Dibuixa-ho! (Mètode didàctic addicio-
nal, dibuixa què t’ha cridat l’atenció durant la caminada)

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Mapa conceptual (adaptant-lo al paper 
de l’arbre fruiter en el fruiterar) 

Mètode didàctic: La meva casa, el meu poble

Mètode didàctic: Trencaclosques

Figura 1: Divisió horitzontal i vertical del fruiterar
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Mètodes pràctics2.
2.1. Deixa que el fruiterar visqui

“Deixa’l viure” significa que el pagès permet i ajuda el fruiterar a convertir-se en 
una entitat viva i rica en vida. Els fruiterars no han de ser només una col·lecció 
d’un munt de fruiters sinó un sistema viu.

Les activitats que es realitzen al fruiterar poden expressar-se amb diferents 
paraules, segons l’aspecte que es vulgui emfatitzar. Els fruiterars poden ser 
“cultivats”, “sostinguts” o “cuidats”. Però l’activitat més important es pot expressar 
amb un “deixa’l viure”, especialment si el que volem remarcar és la diferència 
entre el cultiu de fruiters i la producció de fruita i entre un fruiterar i una plantació 
de fruiters.

2.2. Dificultats a l’hora de crear un fruiterar

La creació d’un fruiterar demana una feina responsable i meticulosa, coneixements 
generals adequats, coneixement de les condicions locals i una personalitat 
especial del pagès. Aquest darrer ha de conèixer el seus arbres fruiters, la vida del 
fruiterar i, en connexió, l’entorn en el qual el fruiterar existeix. Cal que conegui 
les característiques de certes àrees, inclosa la comunitat local. Aquesta mena de 
coneixement només es pot adquirir localment, i només pot ser aplicat si el pagès es 
renova, fa recerca i està al cas i respecta tots els signes del fruiterar. Dedicar atenció 
no només vol dir mirar, sinó també comunicar-se activament, respectar, apreciar 
i estimar el fruiterar. El coneixement que el fructicultor adquireix aprenent o 
llegint llibres és necessari però no suficient si el que vol és deixar que el fruiterar 
visqui amb èxit. Per sobre del coneixement professional, necessitarà coneixement 
adquirit de la comunitat local i de la pròpia experiència. Per aconseguir-lo, només 
cal respectar i utilitzar els coneixements dels avantpassats, preguntar al fruiterar 
amb entusiasme i intentar entendre les seves respostes amb el mateix entusiasme.

Abans de plantar el fruiterar, cal fer una preparació curosa. Cal avaluar les 
necessitats del mercat, els aspectes ecològics i conèixer les espècies i varietats de 
fruiters i les tecnologies que estan adaptades a les condicions de l’entorn.

Mètode didàctic: Mapa conceptual (adaptant-lo al concep-
te de cultiu “deixa’l viure”)

Mètode didàctic: Anàlisi de paraules (adaptant-lo al con-
cepte de cultiu “deixa’l viure”)

2.3. Dificultats en la creació d’un sistema

Entrades necessàries

No fa massa temps, els paisatges de la conca dels Carpats eren molt variats, amb 
una estructura en mosaic, donat que en ells hi havia molts fruiterars. Era típic que 
els pobles estiguessin envoltats de bonics i productius fruiterars que milloraven 
les condicions microclimàtiques de l’hàbitat. Només en resta una fracció i només 
en certs paisatges, on encara són valorats i cuidats. Però la mena de cures que 
reben han estat simplificades i, en general, s’han reduït a segar l’herba, eliminar 
els arbres vells o malalts, tallar branques seques o trencades, plantar nous arbres i 
collir la fruita. Aquestes són activitats importants, però només una part de la llista 
completa d’activitats que cal fer al fruiterar.

Cal combinar tradició, coneixements ecològics, tecnològics i locals i crear un 
sistema de cultiu de fruiters en col·laboració amb la comunitat local.

Si s’està de sort, només caldrà renovar o modificar un fruiterar vell o una plantació 
de fruiters. En el pitjor dels casos, caldrà començar des d’una fase anterior de la 
successió (camp, prat, àrea amb arbustos o plantació d’arbres). La creació d’un 
sistema nou sempre requereix més entrades que no pas el manteniment d’un 
sistema ja existent. Per entrades ens referim, sobretot, a béns immaterials, com 
temps, feina, coneixements, paciència. Per tant, la creació d’un nou fruiterar 
necessita més sacrifici que el manteniment. El resultat pot ser que el pagès i la 
seva família es sobrecarreguin de feina. El resultat de la sobrecàrrega és que 
intervencions necessàries deixen de fer-se i la feina s’intensifica encara més.

Pressions de temps

Hi ha un ritme, en el desenvolupament 
d’un fruiterar, que pot ser accelerat 
però només dins d’uns certs límits. No 
s’aconsella saltar-se fases successives, però 
sí que es pot escurçar la durada d’aquestes. 
Cal temps perquè tot creixi però mentre 
els arbres estan creixent, en la forma 
arbustiva ja ens poden ser útils. En el cas 
que s’hi hagi invertit molts diners, o fins 
i tot s’hagi recorregut a un préstec o una 
subvenció per accelerar el procés, es pot 
acabar, fàcilment, amb pressions de temps, 
perquè els resultats (rendiments) necessaris 
s’han d’aconseguir ràpidament. Aquesta 
situació pot forçar a utilitzar tecnologies 
convencionals. No se n’ha d’utilitzar més 
de les que poden pair. S’ha d’emfatitzar 
que la creació d’un fruiterar ecològic és un 
procés llarg, però que necessita una inversió molt petita de capital. Si se segueix el 
principi de “cada cosa al seu temps”, no cal demanar un préstec o una subvenció.

FOTO 4: Poble envoltat de fruiterars (Lantos T.)
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Les activitats que no es realitzen en el moment correcte poden alentir 
significativament la creació del sistema i augmentar el volum de treball. Per sobre 
d’una certa velocitat de descura, el desenvolupament del sistema s’atura o, fins i 
tot, retorna a una fase prèvia de desenvolupament. Per evitar-ho, cal començar 
per crear un sistema d’una mida que es pugui gestionar i mantenir viu amb una 
càrrega de treball raonable. Un sistema de subvencions ben dissenyat podria 
ajudar, però una comunitat de suport (poble) encara pot ser més útil.

Límits a la planificació

L’estructura d’un fruiterar no es pot planificar des del despatx. El que és més 
important són les connexions entre el pagès i el fruiterar, la comunicació contínua. 
Es perceben senyals i es pot decidir com reaccionar-hi. Les reaccions confirmaran 
les decisions o faran que es canviïn. El disseny de l’estructura del fruiterar no es pot 
acabar de cop, només es potorganitzar a través de fases successives de planificació 
que responguin a les reaccions observades. No hi ha aturador. El manteniment i 
la planificació van de bracet, es tracta d’un procés infinit, d’un conjunt que s’atura, 
només, quan el fruiterar deixa d’existir.

2.4. Aspectes generals de la creació d’un fruiterar

La creació d’un nou fruiterar és un procés llarg, es necessiten dècades des que es 
comença fins que el sistema és complet. Aquest desavantatge pot ser compensat si 
el primer any s’aconsegueix produir alguns béns materials (fenc, hortalisses, ous), 
i la quantitat de producte augmenta any rere any. El segon i tercer any es poden 
collir petits fruits (maduixes, baies).

La creació del fruiterar comença a partir d’un estat inicial de l’àrea, que pot ser 
camps, prats, matollars, arbres o plantació de fruiters, fruiterars degradats o una 
barreja dels anteriors. Durant l’any, cal passar moltes hores seguides al lloc del 
futur fruiterar i estudiar aquells recursos que podrien ser utilitzats en l’activitat 
futura. Alguns d’aquests recursos poden ser, per exemple, espècies de plantes 
nascudes espontàniament, plantes de fruit vigoroses i sanes, plançons adequats 
per empeltar, bolets comestibles, hàbitats fàcilment detectables (tanques arbrades, 
arbusts, herbassars, aiguamolls), etc. S’ha d’intentar observar l’estat del lloc 
utilitzant tots els sentits. Aquests són els primers passos comunicatius per tal 
d’entendre el global i les seves parts. Les activitats que seguiran dependran de 
l’estat inicial de l’àrea, dels senyals que ens ha enviat i de la relació que hi haurem 
establert.

Quan el terreny de partida són camps cultivables, prats o pastures, és cert que hi 
haurà llavors transferides de manera natural a l’àrea (pels ocells, el vent, etc.), de 
manera que la successió hi començarà automàticament. Si a l’entorn no hi ha arbres 
fruiters, s’hi poden escampar algunes llavors. Es poden treure conclusions en base 
a les noves plantes de l’àrea, als fragments de vegetació i la seva vitalitat o salut. 
La cosa més important que cal aprendre és reconèixer quines plantes productores 
de fruita, i altres organismes, es troben bé a la zona. Es pot, també, estudiar la 
vegetació local, inclosos els fruiterars. 

Consells professionals

És necessari començar tractant els arbres vells i poc sans. Després, es pot fer una 
aclarida moderada i un manteniment dels arbusts, una segada, la reparació o 
creació de tanques vegetals, la plantació d’arbres joves i la preparació dels hàbitats. 
Les activitats que seguiran són bàsicament similars a les de les fases inicials.

A part dels arbres fruiters, és necessari permetre que els altres organismes, que són 
presents de manera natural al voltant de l’àrea (espècies locals), habitin el fruiterar 
i animar-los a fer-ho. Aquestes espècies que s’escampen fàcilment s’establiran 
automàticament al fruiterar i seguiran el procés natural. En plantar arbres fruiters, 
cal localitzar i seleccionar espècies i varietats locals tenint en compte tots els 
organismes del fruiterar i el sistema global (no només les demandes del mercat o 
dels consumidors).

2.5. Creació d’hàbitats i el seu paper

Una conseqüència natural del desenvolupament del fruiterar és que es creen i 
desapareixen hàbitats constantment. Aquests hàbitats poden ser utilitzats pels 
molts organismes que, dins del fruiterar, augmenten de població o per altres 
espècies que s’hi traslladen. En les plantacions convencionals, els pagesos temen les 
plagues i altres organismes nocius i, per tant, gasten un munt d’energia eliminant 
aquests organismes i els seus hàbitats; però no tan sols eliminen els organismes 
nocius sinó que, també, mantenen els beneficiosos allunyats del fruiterar. 

Com més hàbitats diversos es formin al fruiterar més i més varietats d’espècies 
hi viuran, de manera que les connexions entre aquestes seran més complexes i 
estables. Un aspecte important de l’estabilitat és l’equilibri: per exemple, s’equilibren 
les condicions microclimàtiques i la presència d’aigua i les poblacions de plagues 
i malalties es mantenen en equilibri amb els organismes vius beneficiosos. El 
resultat és que es minimitza la possibilitat d’epidèmies. Sense un alt nombre 
d’hàbitats variats, el fruiterar no esdevindrà divers i equilibrat. Per tant, l’activitat 
més important en el cultiu de fruiters és la creació d’hàbitats. El valor ecològic 
(protecció de la natura) i local del fruiterar vindrà determinat pels seus hàbitats 
diversos.

La creació d’hàbitats afecta el total de l’àrea ecològica del fruiterar, incloent-hi 
els espais de sota terra i la capa superior del sòl. Els hàbitats poden evolucionar 
automàticament, s’ha de saber apreciar aquesta evolució i ajudar-la en el seu 
desenvolupament. Per fer-ho, hi ha moltes opcions. Explicarem aquestes opcions, 
amb detall, en els capítols següents.

Mètode didàctic: Debat (2.1-2.5.)

Mètode didàctic: Gira-sol
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FOTO 5: A les cigonyes també els agrada l’arbreda del fruiterar (Lantos T.)

Els elements estructurals del fruiterar madur representen tots els tipus d’ús de la 
terra típics d’un paisatge particular, i també les seves barreges. El primer pas en la 
creació d’hàbitat és la creació de tots els elements estructurals possibles al fruiterar.

Arbres solitaris

No han de ser necessàriament arbres fruiters. Són un amagatall ideal per a ocells: 
les seves branques gruixudes esdevindran un niu favorable, lloc d’avituallament 
i d’observació per a diverses espècies d’ocells (p. e. puputs, corbs, graules, oriols). 
Els animals que pasturen i la gent es podran relaxar sota la seva ombra. Els fems del 
primers herbívors estableixen nous hàbitats. Aquests arbres també tenen funcions 
estètiques importants.

Arbusts, grups d’arbres

Les taques d’arbusts i els arbres de rebrot mostren les característiques ecològiques 
del bosc immadur dins del fruiterar. L’àrea interior té una superfície relativament 
tancada i és ombrívola i arrecerada del vent; per tant, el grau d’humitat hi és més 
elevat i el sòl està cobert per residus de plantes (fulles i branques en descomposició) 
que preserven el seu contingut en humitat, Hi ha plantes que toleren l’ombra (p. e. 
perennes de primavera: lliri de neu, acònit d’hivern, cucut, prímula, herba fetgera, 
arundinaria, lliri de maig, etc.) per tot arreu i el lloc és gairebé buit de persones. 
Esdevé un millor hàbitat si hi col·loquem nius per a ocells i ratpenats.

Arbres secs i en descomposició, piles de branques i herbes tallades

Si hi ha arbres vells o caiguts, els deixarem, acabaran sent arbres secs i en 
descomposició. Aquests són hàbitats per als macroorganismes i microorganismes 
descomponedors. Les piles de branques són importants com a amagatall per a 
petits animals carnívors (p. e. la fura, l’eriçó, la musaranya, el vidriol) i lloc de 

niuada per a alguns ocells (p. e. el cargolet). Hi ha piles especials de branques 
que poden servir de tanca. L’herba tallada, a part de cobrir el sòl, proporciona un 
hàbitat similar. Quan es descompon, afavoreix la presència de molts organismes 
del sòl. És més efectiva si el contingut en humitat s’hi manté a nivells alts.

Herbassars/prats

Aquest és un hàbitat important perquè té, al mateix temps, moltes utilitats: pastura, 
menjar per a les abelles, fenc i aliment verd, hàbitat per a plantes aromàtiques, 
fongs, organismes del sòl, insectes i petits mamífers, etc.

Tanques arbrades, cinturons d’arbres, línies d’arbres

Les tanques arbrades tenen una funció ecològica similar a les voreres boscoses o als 
matollars. És habitual que les espècies de fruites silvestres, que es veuen afavorides 
pels animals (sobretot pels ocells) hi siguin abundants (gerderes, rosers silvestres, 
atzerolers, aranyoners, verns, aladerns, moreres, etc.), el que fa que proporcionin 
llocs abundants i segurs per niar. Les tanques arbrades, els cinturons d’arbres i 
les línies d’arbres juguen un paper important dividint el fruiterar en unitats 
més petites i escampant (comunicació ecològica) algunes espècies animals. Són 
molt importants a l’hora d’equilibrar les condicions climàtiques locals (mitigant 
la secada, el sol intens, la calor i els vents forts). Tendeixen a crear-se de manera 
espontània, però la seva difusió es pot accelerar sembrant o plantant. Les tanques 
vegetals es poden fer més espesses si 
s’ajeuen alguns brots horitzontalment 
(hi brotaran branques verticals); es 
poden teixir i esporgar dràsticament 
les branques. Cada element 
estructural que contingui arbusts pot, 
també, proporcionar la possibilitat de 
fer de base per niar si s’esporguen i 
bifurquen les branques dels arbusts.

FOTO 6-7: Piles de branques i herba tallada com a habitats del fruiterar (Lantos T.)

FOTO 8: Niu d’ocells (Lantos T.)
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Hàbitats humits

Pous, bassals, llacs i basses, àrees baixes amb nivells alts de capa freàtica, rieres... 
no només ofereixen hàbitat per als organismes que viuen a l’aigua, sinó que també 
són essencials per a la reproducció d’espècies de terra eixuta (p. e. libèl·lules, 
mosquits, granotes, etc.). En la majoria de casos, aquestes estructures es poden 
crear artificialment. Com més diversos són aquests hàbitats més útils esdevenen.

Àrees de cereals, hortícoles o de cultius comercials

Entremig dels arbres hi poden haver parcel·les de cereals, hortalisses, herbes 
aromàtiques, ornamentals o medicinals. Aquests hàbitats es veuen més alterats 
per l’activitat humana (més cultivats) i, per tant, són adequats per a espècies que 
no poden trobar el seu hàbitat enlloc més. Com més es poden integrar aquestes 
petites parts en el sistema global del fruiterar, més es pot evitar de desqualificar 
certs organismes –com passa, en la pràctica, en l’agricultura convencional– com 
a males herbes, malalties o plagues. En aquestes àrees, s’hi pot dipositar piles 
de compost. Per una banda, proporcionaran més hàbitats; per altra banda, són 
mesures importants per millorar la vida del sòl del fruiterar.

Hàbitats artificials

Es pot augmentar el nombre d’hàbitats amb molts tipus d’activitats a petita escala, 
creant artificialment menjadores, abeuradors, nius, llocs relaxants i amagats per 
als animals; situant nius d’ocells i de ratpenats, bases per suportar nius de cigonya 
i perxes en “T” per als ocells depredadors; deixant arbres en descomposició, piles 
de branques, herbes tallades, arbusts, bassals; fabricant llocs on els ocells puguin 
beure i menjar, deixant tubs de PVC en un lloc protegit per als ratolins, menats 
de canyes o troncs perforats per a la reproducció d’insectes; sembrant i plantant 
cultius mel·lífers, etc.

2.6. Conversió d’una plantació intensiva de fruiters

Qualsevol plantació convencional es pot convertir en ecològica, si es dedica prou 
temps al projecte i s’aplica consistentment la manera de pensar ecològica. Durant la 

conversió, els fruiters originals es poden mantenir, una part o tots però, en el cas de 
monocultiu, una gran quantitat d’arbres s’hauran de substituir per altres espècies o 
varietats. Tard o d’hora, caldrà reemplaçar els arbres dèbils degut a una esporgada 
excessiva i aquells amb arrels massa superficials. En el seu lloc, plantarem arbres 
amb cobertes i arrels sanes. Totes aquelles plantes de fruit l’hàbitat de les quals 
s’ha assegurat només amb processos artificials (reg, fertilització, sistemes de 
suport, ombra artificial) hauran de desaparèixer del fruiterar. Tard o d’hora també 
desapareixeran aquells empelts sobre peus que es trien dèbils per tal que la varietat 
no es faci massa alta.

La conversió s’ha de fer gradualment. No es justifica, ni tan sols en termes financers, 
la neteja total d’una plantació convencional per plantar un fruiterar ecològic 
completament nou. Els arbres de la plantació convencional s’hauran d’esporgar 
amb cura per revifar-los per mitjà de mètodes ecològics que són diferents dels 
anteriors. Els arbres que no es puguin adaptar poden ser substituïts utilitzant 
mètodes que segueixin els principis de la plantació de fruiterars naturals. Els 
arbres vells i nous, tard o d’hora, creixeran per formar un fruiterar viable.

Es pot recol·lectar, doncs, dels arbres que a l’àrea són vigorosos. Amb la tècnica de 
l’empelt es poden reemplaçar els arbres vells, dèbils, massa primerencs, per nous 
empelts i salvar i difondre les varietats ja provades.

2.7. Reproducció/propagació, repoblació/plantació

En els fruiterars naturals els processos de propagació i plantació de plantes 
productores de fruita no es poden separar: la propagació sovint requereix una 
plantació. En fruiterars ecològics, la separació parcial d’aquests dos processos (p. 
e. propagant al viver de la finca) és només una solució transitòria per tal que la 
recol·lecció de fruita del nou fruiterar sigui possible més aviat.

Mètode didàctic: Debat

Mètode didàctic: DAFO de l’encoixinat (centrant-se en la 
conversa)

Mètode didàctic: Jocs de rol (Com crear un fruiterar amb 
plantes noves?)

FOTO 9-10: Nius d’ocells i hotels d’insectes (Lantos T.)

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: La varietat és bella

Mètode didàctic: Teranyina en el sòl (adaptant-lo als dife-
rents tipus d’hàbitat del fruiterar) 
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Reproducció/propagació de fruiters

Els fruiters poden multiplicar-se ells sols si se’ls dona l’oportunitat. La majoria 
d’arbres són capaços de generar rebrots al voltant de l’arbre (p. e. el guinder, la 
prunera, el codonyer, la gerdera). Es pot esperar que al fruiterar hi hagi un gran 
nombre de rebrots que proporcionaran la mateixa qualitat de fruita que els seus 
progenitors.

Figura 2: Sorgiment d’una colònia de rebrots

Consell professional

Es pot tenir cura dels rebrots d’arrel o eliminar-los. En sortiran molts si la planta 
mare està malalta, vella o ha estat tallada. En aquestes situacions, la planta intenta 
generar rebrots per produir fills i sobreviure a través d’ells. Per tant, si es vol induir 
la sortida de rebrots d’arrel forts, cal tallar la planta dràsticament (fins i tot arran 
de terra). Però si es vol salvar la planta mare, cal eliminar tots els rebrots. A part 
de produir rebrots, la planta mare pot incrementar els rendiments quan nota la 
proximitat de la mort.

El mètode natural de reproducció de plantes de fruit és la forma sexual a través 
de la producció de llavors. En el fruiterar cal tenir cura del desenvolupament de 
plançons de llavor i, alhora, de l’eliminació d’aquells que han nascut en un lloc no 
adequat o que no seran viables.

Consell professional 

Es poden cultivar tant plantes reproduïdes sexualment com asexualment, si 
s’ajusten a les nostres necessitats i el fruiterar els pot proporcionar condicions 
favorables.

També es poden empeltar. No cal fer-ho en aquelles plantes nascudes 
espontàniament de llavor d’un arbre fruiter. Però si el fruit que acaben donant no 
agrada, la planta pot ser un bon peu per a un empelt.  El seu avantatge competitiu 
respecte altres plantes es pot augmentar si es controla regularment l’herba del 
voltant.

Quan dins del fruiterar no hi ha una quantitat acceptable de fills, cal fer propagació. 
La millor pràctica és la sembra d’arbres fruiters en el lloc designat o la plantació de 
plançons petits (amb l’arrel intacta) en el seu lloc final.

Consell professional

El plançons es poden obtenir a partir de llavor. Es produeixen en vivers on es 
poden adquirir, però és millor si un mateix recull la llavor. L’arbre que ens l’ha 
de donar ha d’estar sa i el fruit madur. Les llavors d’aquest fruit s’han de netejar, 
assecar i guardar, fins que se sembren, en un lloc sec, ventilat i ombrívol. Les bones 
llavors han d’estar intactes, madures, sanes i homogènies i tenir una bona viabilitat 
germinativa.

Consell professional

Per obtenir els peus per empeltar, val més agafar  llavors de plantes mare de 
varietats locals.

Si les llavors se sembren al seu lloc definitiu s’obtenen més bons resultats, perquè 
així se n’incrementa el vigor, la resistència i la llargada de vida.

Si se sembra a la tardor, és possible que les llavors superin l’estadi de dormició i 
germinin. En el cas de sembra de primavera, es pot esperar que germinaran menys 
llavors, segons la varietat, perquè part de les llavors poden estar en dormició 
durant un o diversos anys. És millor posar les llavors a estovar abans de la sembra 
de tardor. Per a la majoria de varietats, n’hi ha prou de tenir-les en remull durant 
24 hores. Per a les fruites de llavor, (pomàcies, excepte el codony) n’hi ha prou amb 
10-12 hores. En el cas de les fruites de pinyol, poden ser necessàries 48-72 hores.

Per a la sembra de primavera, s’aconsella estratificar les llavors, que a la pràctica 
significa tractar-les amb fred en condicions controlades. El millor material per a 
l’estratificació és la sorra gruixuda molla. En ella es barregen les llavors en una 
proporció 1:3. La temperatura més favorable, que depèn de les espècies i les 
varietats, es troba entre 0-10ºC. Les llavors germinen més a poc a poc per sota de 
la temperatura òptima, però en millor proporció que a una temperatura més alta. 
El període de l’estratificació és de 4-20 setmanes, segons la varietat i l’espècie. 
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L’inici de l’estratificació s’ha de determinar deduint el temps necessari (es pot 
trobar en taules) abans de la data de sembra. El lloc més fàcil per estratificar és un 
forat al terra o en un celler. En els dos casos, cal protegir les llavors dels rosegadors 
(p. e. utilitzant malla estreta de filferro o una reixa de metall amb forats petits). 
Si aquesta activitat es duu a terme al celler, cal estar al cas que les llavors no 
s’assequin. Per germinar, les llavors necessiten oxigen; per tant, el material s’ha de 
reestructurar cada mes per aconseguir una ventilació adequada.

Quan se sembra en el lloc final, no s’ha de tallar l’arrel de la llavor germinada (p. e. 
en les nogueres, presseguers, ametllers) –en contrast amb la tècnica del viver– per 
tal de permetre que es desenvolupi una arrel primària que penetri fondo en el sòl.

En lloc de sembrar, es poden plantar peus amb arrel intacta o empelts en test, amb 
arrels també intactes. En aquests casos, les arrels no es danyen significativament, 
però es perd el contacte entre aquestes i el seu entorn més proper. L’arrel perd les 
condicions optimes (pH) del sòl que l’envolta, s’interromp l’harmonia establerta 
amb el organismes del sòl (sobretot fongs i bacteris) i el temps que necessita per a 
la regeneració complica el desenvolupament de la planta. 

La sembra ocasional d’arbres a partir de llavor de varietats pures s’utilitza per 
sostenir el desenvolupament dels fruiters i la variabilitat de la varietat, encara que, 
dins del sistema de producció de fruita actual, generalment, els fruiters es 
propaguen vegetativament (poma, pera, codony, préssec, albercoc, cirera, etc.).

La sembra i la plantació d’arbres joves pot semblar, 
també, que té desavantatges. Necessiten una gestió 
més complexa i demanen més cura. El primer 
any poden quedar envoltats d’herba i, en general, 
necessiten més temps per entrar a la fase productiva.

També es poden utilitzar mètodes vegetatius de 
propagació (plantant esqueixos, rebrots, etc.) Els 
fruiters propagats vegetativament tenen, sobretot, 
arrels secundàries i cap arrel principal que penetri 
fondo al sòl, de manera que són fàcils d’arrencar i 
substituir per plantes més grans.

Figura 3: Desenvolupament de les arrels d’un  
exemplar amb un tall i d’un altre amb l’arrel intacta

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! P. 
e.: sembrant llavors)

Consell professional

Quan el nivell de nitrogen del sòl és molt alt, els arbres joves poden créixer molt de 
pressa, però amb uns teixits lleugers que els fan més susceptibles a malalties i a fer 
un desenvolupament més dèbil després de la replantació.

Els arbres amb arrels denses a la part superior del sòl s’han de repicar. Això 
consisteix en tallar les arrels del peu. El sistema radicular de l’arbre se’n ressentirà, 
però és millor que no pas arrencar arrels en trasplantar l’arbre deixant la major part 
del sistema radicular a les capes més profundes del sòl. D’aquesta manera es pot 
minimitzar la pèrdua d’arrels durant la replantació.

Cal tenir cura de no perjudicar massa les arrels de la planta en replantar i de deixar 
sòl entre les arrels. La millor manera és plantar amb un pa d’arrels.

El manteniment d’un petit viver a la finca (amb arbres reproduïts per als propòsits 
propis) pot tenir avantatges per moltes raons: es poden propagar bones varietats, 
fins i tot si no hi ha peus adequats al seu destí final; es pot accelerar la plantació 
d’arbres al començament de la creació del fruiterar: es poden fer experiments de 
propagació i proporcionar aprenentatge pràctic per a altres persones, etc. Pot seu 
útil portar un registre actualitzat de les plantes del viver, etiquetar els arbres i fer 
un plànol aproximat del viver. Cal estar alerta. És inevitable que una part de les 
etiquetes dels arbres desapareguin.

Les parts aèries dels rebrots d’arrel són plantes individuals, però les seves arrels 
poden constituir una xarxa més o menys extensa d’arrels. Tot i que no hi ha una 
explicació clara dels avantatges biològics i competitius de les colònies de rebrots, 
es pot assumir que es mantenen com a mètode habitual de reproducció perquè 
permeten que les plantes siguin més competitives i viables.

Repoblació/plantació de fruiters

Parlem de plantació quan la propagació es fa a partir de material procedent de 
l’exterior. També si es fa a partir d’empelts sobre peus de procedència externa. 
La natura ha desenvolupat maneres eficients de distribució de la llavor d’arbres 
fruiters. Per tant, quan es donen condicions favorables per a la repoblació, 
l’aparició de plantes de fruit és gairebé segura. Una d’aquestes condicions és que 
els arbres que proporcionen llavor estiguin, idealment, a uns dos-cents metres o, 
com a mínim a pocs quilòmetres de l’àrea. Però cal, també, que el fruiterar aculli 
les llavors (els asseguri un llit adequat). Es pot assegurar aquesta darrera condició 
aclarint l’herba o llaurant franges a l’àrea.

En el cas de les llavors que s’escampen gràcies als animals, cal, evidentment, que 
aquests animals siguin presents a l’àrea. Els ocells (corbs, gaigs, mallerengues, 

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! P. 
e.: germinació, trasplantament)
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etc.) i els mamífers (martes, ratolins, esquirols, etc.) proporcionen un servei lliure 
escampant llavors dins dels fruiterars. Les llavors que arriben a través de les femtes 
estan ja tractades, a punt per germinar. El tractament de les llavors que cauen al 
terra el duen a terme els organismes del sòl.

En el cas de repoblació natural, la distribució dels arbres genera una harmonia 
ecològica que, des del punt de vista industrial es veu desorganitzada. Els arbres 
apareixen i creixen als llocs on les condicions els són òptimes, i això els permet 
esdevenir sans i forts. Seleccionant o empeltant aquests arbres, s’aconsegueix 
l’estructura més favorable per al pagès.

La sembra de llavors al seu lloc final es pot realitzar –de manera similar al 
procés natural– escampant-les al vol. Entre les moltes llavors que cauran, només 
germinaran aquelles que hagin caigut en el lloc òptim. Els plançons resultants 
seran molt diferents, de manera que serà fàcil conèixer quins es troben en els llocs 
més favorables. Aquest mètode és especialment útil quan la qualitat del sòl o el 
nivell de la capa freàtica canvia metre a metre, i fa possible plantar una àrea més 
gran amb només un tipus d’arbre (p. e. en el sòl al·luvial d’àrees inundables).

La repoblació natural es pot substituir per la sembra directa de llavors o la plantació 
d’arbres joves. Els desavantatges són més feina i més poca resistència, però s’obté 
la possibilitat de crear l’estructura dels fruiterars i la composició de varietats i 
espècies de manera més ràpida i més conscient.

Consell professional

En els fruiterars naturals es fan servir mètodes de plantació d’arbres bastant 
diferents dels utilitzats en les plantacions convencionals. Cal fer un forat prou 
gran per tal que l’arbre perdi la menys quantitat possible de massa radicular i 
les arrels es puguin escampar adequadament. L’objectiu és obtenir una arrel que 
penetri profundament i de manera recta en el sòl, tan aviat com sigui possible, de 
manera que cal plantar un arbre petit (de menys d’un any) amb una arrel intacta. 
Si l’arbre té només arrels secundàries, la més llarga i més forta s’hauria de situar 
sense doblegar. D’aquesta manera es proporciona la possibilitat que aquesta arrel 
secundària prengui el paper d’arrel principal. Per això és millor cavar un forat 
estret i profund que no pas un d’ample i poc profund. Si les arrels secundàries són 
curtes, es regeneren aviat, però no passa el mateix amb l’arrel principal si aquesta 
ha estat tallada. Quan s’arrenca un arbre per trasplantar-lo, s’ha de mirar de deixar 
les seves arrels principals ben llargues, com a mínim a 50 centímetres.

El forat s’ha d’omplir amb compost completament madur, així no només es 
proporcionen nutrients a l’arbre, sinó que, també, s’enriqueix la vida del sòl. 
S’aconsella de posar una mica de sòl del lloc original de procedència de l’arbre per 
replantar, alhora, la població d’organismes del sòl. Això és especialment important 
per tal d’inocular les micorrizes que poden estar absents en el compost.

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! P. 
e. plantació d’arbres)

Un fruiterar funciona millor quan l’estructura dissenyada després de la plantació 
és similar a la de la vegetació natural típica de l’àrea donada. Ja que la vegetació 
característica de la conca dels Carpats és bosc o estepa boscosa, s’aconsella de 
bastir una estructura que mostri les característiques barrejades de boscos, arbredes 
i herbassars.

Si es planta seguint les distribucions habituals en línies, cal mantenir certes 
distàncies de plantació. Els avantatges de plantar en fileres, en els fruiterars grans, 
són que és més fàcil mantenir un registre d’arbres i es poden utilitzar màquines per 
a certes activitats. Els desavantatges són que no es pot gaudir dels avantatges de 
la repoblació natural, l’aparença atractiva i els beneficis tecnològics de l’estructura 
ecològica. La plantació en línies, poc flexible, només es avantatjosa si es pretén 
utilitzar màquines grosses per cultivar el fruiterar.

Cal sembrar moltes més llavors, deixar molts més plançons i rebrots, i plantar una 
mica més d’arbres joves, que no pas el número de plantes adultes que puguin viure 
a l’àrea. Fins i tot, si una part es mor, en restaran suficients per crear un fruiterar 
que funcioni bé.

Consell professional

Plantar pruneres per tal que siguin resistents a les condicions climàtiques extremes.

Les arrels de les pruneres silvestres (mirabolans) o les arrels d’altres varietats 
empeltades en aquesta mena de peu, poden congelar-se en períodes extensos de 
fred hivernal perquè les seves arrels són poc profundes. Els seus pèls radiculars 
joves es troben ens els 30 cm superiors del sòl, per sobre de la línia de glaçada 
quan el sòl es congela. Però si la part principal de les arrels està situada per sota 
dels 80 cm, els pèls radiculars, que són els més sensibles al fred, estaran situats en 
lloc segur, per sota de la línia de gelada. Les arrels primàries i secundàries que 
són a prop de la superfície són més resistents i la gelada no els produeix danys 
significatius perquè la petita part dels pèls que es poden congelar es regeneraran 
de pressa. Per ajudar l’arbre a sobreviure al fred, cal deixar la seva arrel principal 
llarga per tal que faci arrels secundàries tan avall com sigui possible i permetre que 
la part principal de l’arrel estigui per sota dels 70-80 cm. També cal seleccionar peus 
per a les pruneres, menys susceptibles a la gelada (p. e. prunera comú, prunera de 
Damasc).

Es desaconsella realitzar operacions agrotècniques que dirigeixin el creixement de 
les arrels cap a la superfície (p. e. irrigació i fertilització regular de les arrels). Un 
bosc de fruiters també ajuda a evitar el dany per gelades, perquè la seva densa 
vegetació neutralitza les condicions climàtiques extremes.

Quan el cel és clar, al final de l’hivern, el sol pot ser ja fort, però les temperatures 
poden baixar dràsticament a la nit. Els grans canvis de temperatura poden 
danyar els teixits de tronc. Durant l’estiu, l’alta intensitat del sol, per sobre d’un 
cert límit, disminueix la capacitat d’assimilació i pot provocar cremades. Quan les 
pruneres estan situades a l’ombra d’arbres més grans, els impactes de les gelades, 
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el sol intens i el vent fort poden ser minimitzats. Les flors queden més protegides, 
millora la fructificació, els borrons i les arrels són menys susceptibles a la gelada, 
els troncs no es veuen afectats i la pressió del vent durant les tempestes disminueix 
significativament.

El que tot això suggereix és que val la pena plantar les pruneres a l’ombra d’arbres 
més alts. No s’aconsella de mirar d’assegurar condicions microclimàtiques 
favorables plantant les mateixes espècies més densament, perquè això pot portar a 
infeccions i, especialment, a una distribució més freqüent de virus. És millor plantar 
els arbres d’espècies barrejades, encara que això signifiqui haver de renunciar a 
colònies més petites de rebrots d’arrel de prunera.

Empeltar 

L’empelt és un dels mètodes de propagació més populars. És el resultat d’ajuntar 
dues parts, tres, o a vegades més, procedents de plantes diferents. L’arrel i la 
part del tronc són el que s’anomena peu; la pua o vareta és la planta empeltada. 
Aquesta vareta, amb 2-3 borrons, s’insereix en el peu. L’objectiu més important 
mentre s’empelta és aconseguir que els teixits del peu i de la vareta s’uneixin 
completament i es casin. El moment i el mètode d’empelt s’han d’escollir amb 
cura, de manera que s’aconsegueixi que el peu i la vareta comparteixin la major 
superfície comuna possible.

L’eina bàsica per empeltar és un ganivet d’empeltar afilat, amb una fulla feta 
d’acer d’alta qualitat i un esmolall recte i senzill. Es necessiten, també, unes tisores 
d’empeltar, per recollir i tallar la vareta i també per tallar els peus massa amples.

El material d’embolcall que s’utilitzava per empeltar solia ser ràfia, però actualment 
s’utilitzen tires de plàstic. Com a resultat de l’empelt, poden aparèixer ferides en la 
fusta, grans o petites, que poden assecar-se fàcilment i fer que l’empelt sigui menys 
eficient. Per evitar que aquestes ferides s’assequin, cal aplicar cera d’empeltar.

Consell professional

Cera d’empeltar

Les ferides obertes que apareixen com a resultat de l’operació d’empeltar es poden 
assecar i reduir l’eficiència de l’empelt. S’aconsella aplicar cera d’empeltar al voltant. 
Sota una cera d’empeltar o parafina de bona qualitat el creixement de la durícia és 
intens i la cicatrització de la ferida comença ràpidament. Algunes ceres d’empeltar 
es poden escampar en fred i altres s’han d’escalfar. Les primeres són més fàcils de 
manejar. La cera d’empeltar es pot comprar però també es pot fabricar, seguint 
diferents receptes. Per a una cera freda, es necessiten 4 unitats de resina, 2 unitats 
de cera d’abella i 1 unitat de oli de llinosa o greix. S’afegeix la cera a la resina ja 
fosa i es fa bullir una mica, després s’hi afegeix l’oli, sense deixar de remenar. S’hi 
pot afegir sutge, que fa que la barreja sigui més fosca i ajuda a què els teixits de la 
planta s’escalfin més aviat, en el cas d’empeltar a la primavera. Si s’afegeix només 
la meitat de la cera (1 unitat), s’obté cera d’empeltar per escampar tèbia.

També es pot preparar cera d’empeltar a partir de brea: es fon i es porten a ebullició 
1000 g de brea, 50 g de parafina i, com a mínim, 200 ml d’oli de parafina, que 
permetrà que el material es pugui escampar.

En el cas d’empeltar a mà durant l’hivern, el mètode més fàcil és situar l’empelt 
dins de la cera d’empeltar fosa, durant un minut, la qual cosa proporcionarà un 
abric de protecció ideal. La cera d’empeltar es pot fondre en un bany d’aigua i 
escalfant-la a 65-67 graus (la parafina d’empeltar de compra té un punt de fusió 
més baix que la parafina normal).

Si les llavors dels peus es van sembrar a lloc, probablement l’empelt es farà in situ, 
perquè no seria beneficiós perdre els avantatges que proporciona una arrel primària 
forta. L’empelt a lloc es pot fer a la primavera, especialment en el cas de fruites de 
pinyol, però pot ser més normal de fer-ho al final de l’estiu o començament de la 
tardor en el cas de fruites de llavor (pomàcies). En el cas d’algunes espècies, l’empelt 
es fa a l’interior d’un edifici on es porten el peu i la vareta o pua, i s’uneixen allà. 
Freqüentment, s’accelera el procés de cicatrització amb escalfor (p. e. empelts de 
noguera i cep). L’empelt també s’ha utilitzat, a part de per a la propagació, per a la 
curació: per exemple, en el cas de ferides, pot ser útil la tècnica d’empelt pont.

Qualsevol d’aquestes tècniques d’empelt pot servir. El principi bàsic és que la pua 
ha d’estar en fase de dormició completa. Per això cal collir les pues després que els 
arbres perdin la fulla, però abans no geli, i guardar-les en un lloc fred i humit fins 
a la seva utilització.

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! 
Practiquem els diferents tipus d’empelts en branques tend-
res remullades en aigua (p. e-. de desmai). Si va bé es pot 
practicar sobre arbres reals)

FOTO 11-12: pont 
d’escorça, 2 anys i 
10 anys (el mateix 
arbre) (Lantos T.)
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Els empelts de vareta s’han de fer a finals d’hivern i el de xip s’ha de fer a la 
primavera (ambdós brotaran el mateix any). Són tipus d’empelts de vareta o pua 
l’anglès, el d’agulla, el de corona, etc. Els empelts en verd i els mig llenyosos es 
fan al juny i juliol. Al final de l’estiu-tardor es fan els d’ull o borró adormit (que 
brotaran la primavera següent). 

En el cas d’empelts de borró, només s’insereix un borró en el peu, mentre que en 
els de vareta el que s’insereix és un brot amb 1-3 borrons.

Hi ha força literatura sobre mètodes d’empeltar i vídeos a internet. Per tant, en 
aquest manual, només en descriurem un que pot ser molt útil en el viver de la 
finca.

Consell professional

Empelt d’arrel

Aquest mètode es pot aplicar quan es rep una pua que caldria utilitzar però que 
en aquell moment no es disposa de cap peu adequat on empeltar-la. L’empelt 
d’arrel es pot utilitzar en una sèrie molt àmplia de fruiters. Com a mètode manual 
d’empelt, es pot utilitzar després del període de producció.

Entre dos mesos i dues setmanes abans de l’empelt, es cullen les parts més llargues 
possibles d’arrels amb diferents gruixos i es planten en un test amb sòl arenós, 
amb poc contingut d’humus, de manera que la part superior sobresurti del sòl 
(aproximadament uns 5 cm). La part exterior de l’arrel i l’empelt, després d’empeltar, 
s’han de mantenir en condicions d’humitat (per exemple, es poden cobrir amb 
ampolles de plàstic partides per la meitat o, si n’hi ha molts, es poden guardar 
en un hivernacle climatitzat o en un hort d’hivern). Les parts d’arrel plantades al 
gener-febrer s’han de situar en un lloc calent (15-20 graus) i humit abans de ser 
empeltades. Al febrer-març es poden empeltar en un lloc moderadament calent (p. 
e. un hivernacle) utilitzant l’empelt d’escudet.

La majoria dels borrons empeltats brotaran entre un parell de dies i dues setmanes. 
Quan els brots tinguin de 5 a 10 cm, cal acostumar-los a les condicions exteriors. 
Per fer-ho, traurem la coberta, l’ampolla de plàstic, cada dia, començant per deixar-
los destapats de mitja hora a una hora i anirem augmentant el període fins arribar 
a l’abril-maig. Si els brots comencen a debilitar-se, s’han de tornar a tapar.

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! 
Empelt d’arrel)

2.8. L’esporgada dels arbres és innecessària?

En el fruiterar ecològic hi ha un principi ètic i professional que diu que un arbre 
no es pot deixar tot sol, perquè n’has alterat significativament el seu cicle de vida 
(empeltant-lo, trasplantant-lo, sanejant-lo, suprimint el competidors, etc.). Se n’és 
responsable i necessita que se’n tingui cura. Cal considerar el principi d’intervenció 
mínima possible, però estar atent a les necessitats de l’arbre, del fruiterar sencer i 
de l’home.

El que és important de tenir en compte a l’hora d’esporgar és saber que el fruiter 
és com un nen: si l’espatlles en els 4-5 primers anys, més tard és realment difícil 
de corregir-lo. En els primers anys, amb l’ajuda de l’esporgada adequada (poda 
de formació) es pot assegurar, amb el mínim treball, una vida llarga per al fruiter.

Els arbres s’han de podar de manera que es tingui en compte les característiques 
de creixement i la forma de l’espècie o la varietat. Hi ha arbres que no necessiten 
ser podats. Després de la poda de formació, en alguns arbres (avellaner, noguera, 
servera) es pot deixar la forma natural de la seva capçada. En altres espècies, a 
part de la poda de formació, caldrà fer podes d’aclariment o de curació (poda de 
conservació). També es pot fer una poda intensiva anual, però només rarament i en 
casos especials (p. e. presseguer, arbusts de baies, codonyer, nespler).

Cal planificar amb cura el moment de la poda i organitzar la feina de manera que 
no pugui ser cancel·lada o ajornada per manca de temps. El llibres professionals 
sobre fructicultura descriuen en detall els períodes adequats, però hi ha algunes 
qüestions que cal prendre en consideració. La poda de primavera provoca una 
rebrotada intensiva de la massa de capçada perduda, mentre que en el cas de la 
poda d’estiu (poda en verd) això no passa, de manera que l’estiu és l’època millor 
per aclarir la capçada. La poda de tardor i hivern s’ha d’evitar pel risc de malalties 
que comporta (en general el temps fred i humit propicia més la difusió de malalties).

Hi ha molts mètodes que complementen la poda, i són més útils perquè no 
perjudiquen la planta. Entre els que són especialment importants hi ha els que 
controlen la direcció i el creixement de la planta (lligar les branques avall, sistemes 
de suport), l’aclarida de la fruita i el rascat dels borrons inflats a la primavera. En 
els fruiterars naturals, la via natural d’aclarida de fruita és freqüent, per mitjà, per 
exemple, de la fruita menjada pels cucs o de la fruita caiguda durant els períodes 
de secada. La direcció del creixement de la branca sovint ve controlada pel pes de 
la fruita. Aquest és el mètode natural de conduir la branca avall. En molts casos 
és útil permetre els mètodes naturals, fins i tot si no s’ajusten del tot a les nostres 
necessitats.

Les branques tallades no s’han de cremar. És millor fer-ne piles o situar-les com si 
d’una tanca es tractés i deixar que lentament es descomponguin en el sòl. Aquestes 
piles proporcionen un bon amagatall per a molts animals silvestres. Només s’han 
de cremar aquelles branques que estan molt infectades per malalties perilloses i 
resistents. Si al fruiterar no hi ha harmonia, aquestes piles poden esdevenir focus 
d’infeccions, però més endavant donaran suport a la complexitat del fruiterar, a 
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l’increment de la biodiversitat i a la reducció i l’equilibri en l’aparició de malalties 
i plagues.

La poda es pot decidir avaluant les necessitats d’un arbre particular, així com 
l’eficiència del treball agrícola i el mercat. Amb la poda es pot millorar l’estètica del 
fruiterar, pot esdevenir un dels molts atractius del fruiterar turístic. Es pot utilitzar 
la poda per crear arbres on enfilar-se que poden esdevenir una eina important per 
al desenvolupament social dels nens. En fer-ho, es pot reforçar la funció del 
fruiterar com a espai de vida humana i el seu paper educatiu i comunitari.

FOTO 13. Eliminant infecció de vesc (Lantos T.)

En molts casos, es pot podar per accelerar aquelles fases de creixement que 
apareixerien, també, de manera natural. Per exemple, en aclarir es poden eliminar 
principalment aquelles branques que, de totes maneres, moriran o perdran les 
fulles per manca de llum suficient. Les branquetes dèbils i que tenen els teixits tous 
per manca de llum suficient no només disminueixen la vitalitat de l’arbre, sinó que 
també es poden infectar fàcilment dins la capçada on la humitat és alta. El mateix 
es pot dir dels xucladors que apareixen després de la poda en verd. Així que, amb 
l’ajuda de l’aclarida, es preserva la salut de l’arbre.

Consell professional

Es pot allargar la vida dels arbres vells amb una poda de rejoveniment, especialment 
si s’eliminen les parts infectades de la capçada (p. e. els cirerers amb moniliosi, el 
perers amb foc bacterià o les pomeres amb vesc). Si no es va fer mentre l’arbre era 
jove, pot ser útil eliminar les branques que creixen molt dretes a partir del troc, 
perquè poden provocar que l’arbre s’esquerdi. El rejoveniment d’un arbre vell es 
pot connectar amb la restauració del seu equilibri (per exemple, si la capçada no 
es veu ordenada perquè s’ha trencat una branca permanent). És millor cremar les 
branques infectades per malalties molt vigoroses (monilia, foc bacterià), perquè 
aquestes plagues han superat les altres. En els fruiterars naturals és important de 
tractar les ferides de 3-4 cm de diàmetre, o més, per disminuir els risc d’infeccions 
a través d’aquestes ferides.

Eliminant brots i xucladors s’envia un missatge a l’arbre per tal que no es sacrifiqui 
per la seva descendència, regalant-li la seva vitalitat.

En general, el tronc s’ha de deixar créixer alt i gruixut (podant la capçada i amb 
reforços per al tronc), per tal de poder treballar sota. També li allargarem la vida i 
el farem més resistent a les tempestes, tot i que d’aquesta manera endarrerirem un 
o dos anys el període productiu.

És típic, en els fruiters tipus arbust, que en el moment de la poda de la capçada es 
creï un tronc curt per tal que el manteniment (altres podes, segada) i la collita de la 
fruita sigui més fàcil. Aquest és el cas, per exemple, del corneller mascle, del nespler 
o del codonyer. Aquesta forma només es pot crear quan l’arbust és jove. Quan 
s’intenta transformar arbusts vells en arbres s’estimula l’aparició de gran nombre 
de brots i xucladors, cada any, al voltant del troc. És un problema si s’eliminen 
(perquè tornaran a aparèixer), però també si es deixen (perquè faran una capçada 
molt espessa). En el cas d’arbusts (i també dels arbres) no s’han de realitzar podes 
dràstiques que alterin significativament la forma natural de la capçada. 

Si els arbres són molt a prop uns d’altres (per exemple, si s’ha empeltat sobre peus 
que havien nascut espontàniament) o creixen a prop d’una tanca o d’un grup 
d’arbres, es poden deixar capçades asimètriques. En el cas de dos arbres molt 
propers, es podaran com si tinguessin un tronc comú que hagués divergit. Si prop 
del fruiter hi ha un arbre de bosc alt, és millor podar-lo prou amunt per tal que el 
fruiter tingui prou espai sota. Hauria de protegir, no ombrejar, l’arbre fruiter.

La poda dràstica i la creació de capçades artificials s’ha d’evitar. Les dues coses 
forcen l’arbre a generar de nou la biomassa perduda. Els nous brots forts no 
creixeran en la direcció que el pagès voldria; per tant, caldrà lluitar contra brots 
nous i més brots nous en els anys successius. També s’ha de considerar que la 
poda pot induir un creixement fort localment, però sempre limita el creixement de 
l’arbre sencer.
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2.9. Paper i manteniment de l’herba en el fruiterar

En el fruiterar ecològic, el treball del sòl només s’aconsella en el moment de la 
creació i en el cas de circumstàncies excepcionals. En el seu lloc, es promouen els 
mètodes que protegeixen l’estructura i la qualitat del sòl. Tots els cultius del 
fruiterar compleixen aquesta condició de protecció del sòl, també l’herba. La 
cobertura del sòl amb materials naturals i orgànics és, també, un mètode recomanat. 
Si es creen fileres de fruiters regularment distribuïdes, es pot tractar les fileres i 
l’espai entre elles de manera separada. Pot ser útil cobrir els forats sembrant plantes 
de cobertura, que més tard poden proporcionar una bona base per a l’herba. Si els 
arbres no estan distribuïts uniformement, es pot sembrar l’àrea sencera, amb adobs 
verds (a l’hivern colza, sègol, barreja de sègol i veça villosa, barreja d’ordi i pèsol; a 
la primavera mostassa blanca, tramús, gira-sol) i tractar l’herba de manera que 
aquests cultius no desapareguin. Es recomana sembrar entre els arbres hortalisses, 
plantes ornamentals, herbes medicinals, plantes mel·líferes... que tolerin l’ombra. 

FOTO 14: Hort entremig dels arbres (Lantos T.)

Si és necessari, es poden eliminar, cavant, les herbes entre fileres, però és millor 
cobrir-les amb el material disponible (p. e. escorça, restes de la poda o de la sega, 
compost). El paper principal d’aquest material de cobertura és assegurar les 
condicions microclimàtiques adequades en la superfície del sòl, revitalitzar el sòl 
amb organismes i alimentar-lo. 

En els fruiterars naturals, la cobertura amb herba és una part vital del sistema 
ecològic de sobre i sota terra (sòl). Contribueix a la creació de l’estructura del sòl, 
manté l’equilibri de l’aigua i del cicle de nutrients, és necessària per a la formació 
d’humus, augmenta la biodiversitat, és hàbitat per als organismes que viuen al 
fruiterar i assegura la protecció contra l’erosió i la compactació. A part, proporciona 
un terreny tou i net per a la fruita que cau. És fàcil de caminar a través d’ella, 
disminueix la necessitat de treballar amb màquines, pot ser pasturada o segada 
(fenc), és un hàbitat per a plantes medicinals i bona per a l’ànima, etc. En èpoques 
de secada, pot competir pels recursos hídrics amb els arbres joves amb arrels 
pot profundes. Es pot solucionar limitant les àrees amb herba (deixant-la curta, 
eliminant-la al voltant dels arbres joves, cobrint el sòl) o amb irrigació.

Algunes de les espècies que afloren els primers anys són adventícies, però no 
cal eliminar-les perquè augmenten la biodiversitat. També es pot incrementar 
la biodiversitat sembrant una barreja de llavors, comprades o recollides dels 
encontorns, en diferents moments de l’any. Abans de sembrar està bé d’escampar 
fems. Els fems que tenen alt contingut en fòsfor (p. e. la gallinassa) promouen el 
creixement de les lleguminoses.

Les llavors se sembren directament a la superfície. Després de l’hivern, en àrees 
petites (uns quants m2) és suficient passar un rasclet per la superfície del sòl; en 
superfícies més grans es pot passar una grada. La barreja de llavors se sembra a la 
superfície preparada del sòl. Si se sembra sobre una zona sense herba, després cal 
compactar-la amb un corró. Si l’àrea és petita, n’hi ha prou amb aixafar les llavors 
dins del sòl.

Consell professional

L’activitat més important de gestió de l’herba és la sega i/o la pastura. Els objectius 
principals de la sega són mantenir l’herba en condicions manejables, que el 
fruiterar no esdevingui un bosc, que la composició d’espècies sigui favorable i 
que el fruiterar s’enriqueixi en vida i resulti atractiu. Amb la sega de l’herba no 
s’influeix directament els fruiters, però sí indirectament, tot ajudant a què una 
comunitat viva s’estableixi al fruiterar. En augmentar la biodiversitat de l’herba es 
pot disminuir la possibilitat d’esclat de malalties, o sigui que es protegeix la salut 
dels arbres.

Cal intentar destorbar el mínim possible, quan se sega, la reproducció dels 
organismes i la distribució de l’espai ecològic establida entre ells.

Està bé d’assegurar que, dins del fruiterar, hi hagi taques o cinturons d’herba 
amb edats diferents. Segons les característiques del fruiterar, les àrees d’herba se 

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! 
Podar, anar amb compte amb l’afiladura de les eines!) 

Mètode didàctic: DAFO de l’encoixinat: la poda

Mètodes didàctics: Aprendre practicant! Estany de 
peixos. Anàlisi DAFO
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segaran una, dues o tres vegades a l’any. Els camins es poden segar –en el cas que 
estiguin coberts d’herba– cada tres o quatre setmanes. D’aquesta manera es pot 
assegurar que tots els tipus d’organismes es reprodueixen: les plantes (totes poden 
produir llavor), els herbívors i els organismes descomponedors. Si es deixen punts 
o cinturons d’herba més vella, es pot promoure la repoblació d’ocells que niïn al 
terra (p. e. mosquiters comuns, verderols).

No es recomana deixar una àrea més d’un any sense segar perquè, l’any següent, 
els plançons de plantes invasives (freixes, Amorpha fruticosa, acàcia borda, ailant) 
o els rebrots d’arrel només es podran tallar a màquina (p. e. amb desbrossadora). 

El tall de l’herba es pot recollir en piles petites i altes –en el cas que no es vulgui 
usar– i deixar-lo fins que s’assequi. Les piles s’ajunten quan s’han aplanat. Es 
poden deixar al seu lloc fins la propera primavera i, a la primavera o després de 
les últimes pluges d’hivern, escampar-les sota els arbres joves. És arriscat de cobrir 
l’àrea al voltant dels arbres a la tardor perquè els talps es poden traslladar a les 
arrels de l’arbre i menjar-se-les durant tot l’hivern. La cobertura de primavera 
pot ajudar a retenir l’aigua per molt temps; quan arribi l’estació seca de l’estiu, la 
majoria de la cobertura s’haurà descompost en el sòl i haurà alimentat els seus 
microorganismes. Els sòls gestionats d’aquesta manera poden absorbir l’aigua 
escassa de la pluja d’estiu com si es tractés d’una esponja.

S’ha de segar amb cura, perquè moltes vegades es pot trobar un arbre jove entre 
l’herba, que pot ser:

•	 Un rebrot d’arrel que val la pena salvar (pruna, cirera silvestre, codony, 
aranyoner).

•	 Un plançó que podria esdevenir peu per a un empelt (cirerer, pera, poma, 
corneller mascle, rosa canina, etc.).

•	 Una planta medicinal, ornamental, mel·lífera, productora de menjar per 
als ocells (vern, aliguer, evònim, trepó, salicària, consolda, avellaner, etc.).

•	 Un rebrot o plançó que es pot deixar créixer per a llenya (acàcia borda, 
salze, pollancre, vern, etc.).

El millor que es pot fer és marcar el que es vol conservar amb una estaca durant 
l’auditoria de la primavera (quan l’herba és petita i les plantes llenyoses es fan 
notar), perquè a l’hora de la sega és més difícil de veure-ho. Els grups d’arbres 
originats a partir de rebrots d’arrels són freqüents en els fruiterars tradicionals i en 
els naturals. El fructicultor tradicional els aclaria i els deixava créixer (codonyer, 
prunera i cirerer bord).

La sega és important perquè és un mètode per collir herba per al bestiar. 
L’establiment d’una barreja de plantes adequades per a l’alimentació animal, i que 
donin el més alt rendiment d’herba, només és possible amb l’ajuda de la sega.

Si l’herba s’utilitza com a pastura, els animals gestionaran l’herba de l’àrea 
pasturada. Amb la pastura fraccionada, l’eliminació de plantes que queden a l’àrea 
pasturada i la sobresembra es pot millorar la composició de l’herba.

Consell professional

Des del començament, s’ha de tenir en compte que, quan es planifica pastura entre 
línies o altres àrees del fruiterar, els arbres d’edat similar s’han de localitzar en 
grups i no escampats per tota l’àrea. D’aquesta manera, sempre hi haurà zones en 
les que els arbres seran prou alts per permetre la pastura, encara que la protecció 
d’alguns arbres joves amb alguna tanca pot ser encara necessària.

2.10. Promoció de la vida del sòl

Un dels objectius de la producció ecològica de fruita és establir i mantenir un sòl 
sa en el que la biodiversitat sigui alta. Un sòl viu alimenta els arbres de la millor 
manera possible. Per això la promoció de la vida del sòl és una activitat important. 
S’han de considerar les interaccions entre el sòl i les plantes. Les característiques 
del sòl no són estables perquè, com a resultat d’aquestes interaccions, la rizosfera 
esdevé única i característica de cada planta. El sistema radicular de les plantes, 
la rizosfera, és habitada per molts microorganismes. Els bacteris constitueixen el 
grup més nombrós, però els fongs (les micorrizes) i els petits invertebrats també 
participen en aquestes interaccions amb la planta que actua d’hoste. El benestar de 
la microflora influencia la capacitat del sòl per proporcionar aliment. 

Consell professional

Quatre regles bàsiques per a un sòl sa:

a) Varietat de plantes a la superfície.
b) Coberta constant del sòl.
c) Llaurada mínima.
d) Arrels contínuament en creixement.

L’origen principal del nitrogen és l’atmosfera, d’on és fixat pels bacteris del sòl 
i queda disponible per a les plantes. Si, en el sòl, es creen condicions de salut, 
s’assegura el benestar i l’equilibri dels microorganismes beneficiosos, i la resta 
funcionarà per si sola. Ajudar la microflora i la fauna locals i proporcionar-los 
condicions adequades és més efectiu que no pas importar-ne d’externs.

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! 
Crear zones d’hort en els llocs apropiats del fruiterar

Mètode didàctic: Debat

Mètode didàctic: La meva casa, el meu poble (adaptat al 
meu fruiterar)

Mètode didàctic: Què hi ha dins de la caixa?
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Es poden crear condicions favorables als microorganismes de moltes maneres. Es 
poden aplicar fems, irrigar, cavar (fer rases al voltant dels arbres), plantar cultius 
associats (les arrels tenen efecte sobre el sòl, etc.)... Totes són bones pràctiques 
agrícoles.

Consell professional

Hi ha moltes actuacions que permeten restaurar la vida del sòl. Es pot distribuir 
compost madur en el forat on es planten els arbres o al lloc on se sembren cultius, 
aportant riquesa microbiològica, no només capacitat de nutrició. Abans de plantar 
es poden introduir les arrels dels arbres en una barreja de compost i argila líquida. 
Per la mateixa raó, es pot escampar compost en àrees més grans que es poden 
utilitzar com a hort o zona d’herba. El compost es pot incorporar superficialment 
(amb aixada o discos) o cobrir el sòl amb alguna mena de material orgànic.

Es pot inocular sòl local, sa, en el sòl del fruiterar. En aquest cas, el sòl a inocular 
es recull d’una zona que tingui el mateix tipus d’organització i les mateixes 
característiques mediambientals que el fruiterar. El sòl per a les zones d’herba es 
pot recollir dels prats i pastures veïnes; el sòl per a sota els arbres, dels boscos; i el sòl 
per als arbusts (avellaners, arbusts de baies, etc.), dels matollars o de les voreres del 
bosc. S’ha de provar de situar el sòl recollit intacte i d’una sola peça en un forat de la 
mateixa mida. La inoculació es pot dur a terme en diversos punts. Els organismes 
es reproduiran en el sòl inoculat i s’escamparan pel fruiterar, particularment cap a 
les zones que seran adequades a les seves necessitats ecològiques.

Com a inoculant, s’ha d’utilitzar sòl madur i sa, que no contingui productes 
químics. Es pot utilitzar sòl que contingui micelis de bolets comestibles (p. e. pets 
de llop i trufes). Si s’està de sort, a part de regenerar i enriquir la vida del sòl, 
també s’escamparan aquests bolets (el miceli dels bolets comestibles creix durant 
un parell d’anys i llavors comença a generar els òrgans reproductius que són els 
bolets). Els fongs micorrizes només s’establiran si poden establir connexió amb 
alguna planta hoste adequada a les seves necessitats.

La salut del sòl també ve influïda pel fet que, en els fruiterars, no hi ha material de 
rebuig: la majoria de la matèria orgànica que s’hi genera entra en el cicle local dels 
nutrients. Els millors són aquells materials orgànics que són el subproducte del 
manteniment (p. e. restes de poda, herbes arrencades, tall de l’herba) i que troben 
el seu destí final en el sòl, com passa als boscos i als herbassars naturals. Recollir-
los en piles separades rarament és una necessitat.

Un altre avantatge dels arbres amb una arrel principal llarga és que aquesta viatja a 
les profunditats del sòl i hi pot absorbir nutrients, tot diluint els elements minerals 
amb els seus àcids i transportar-los cap a les proximitats de la superfície (bomba 
de nutrients). D’aquesta manera s’enriqueix el contingut en nutrients del sòl. La 
diversitat d’espècies en el fruiterar significa que hi haurà molts tipus d’arrels 
presents al sòl, que crearan una xarxa equilibrada, una espessa capa de sòl. L’ús 
més eficient dels nutrients del sòl es pot assegurar d’aquesta manera. Aquesta xarxa 
d’arrels verticals i horitzontals realitza activitats importants per al sòl viu: estova el 

sòl, el ventila, fa el pas de l’aigua més fàcil, crea vies per a altres organismes del sòl, 
els seus metabòlits alimenten els organismes del sòl i les arrels, estableix relacions 
simbiòtiques amb molts microorganismes, etc.

Consell professional

Com protegir-se contra els fenòmens externs que tenen un efecte nociu en la salut 
del sòl

És molt important invertir les capes de sòl només quan sigui realment necessari, 
per tal de no arruïnar la seva estructura. S’ha d’evitar l’ús de maquinària pesada 
que pot provocar compactació, el fangat/cavat que pot provocar encrostament, la 
destrucció de l’estructura del sòl i la pertorbació de les seves capes. Es pot evitar 
l’efecte assecant del vent plantant tanques vegetalso línies o cinturons d’arbres, 
i disminuir l’evaporació amb una coberta del sòl o cavant. S’ha de recordar que 
només es poden cobrir aquells sòls que tenen prou humitat. En cas de sòls secs, la 
coberta no evitarà l’evaporació sinó que evitarà que l’aigua de la pluja hi penetri. Si 
això és beneficiós i existeix la possibilitat, pot ser una solució per retenir l’aigua de 
la pluja (evitant la lixiviació) o per incrementar el nivell de la capa freàtica, si volem 
proporcionar més aigua al sòl.

Preparar el sòl per tal de resistir el efectes nocius

S’han de promoure les activitats que reforcen el sistema immunològic del sòl. No 
es tracta d’eliminar els efectes nocius, o curar les “malalties” del sòl, sinó de millorar 
la seva estructura i el funcionament del sistema. Totes les activitats mencionades 
prèviament, que influeixen positivament en la vida del sòl, promouen aquest 
objectiu. Però hi ha més possibilitats, com modificar la raó carboni-nitrogen del sòl 
fins a un equilibri òptim, per tal que la substància que es necessita per a la síntesi 
de proteïnes (N) i la que es necessita com a energia (C) hi siguin presents en 
quantitats adequades. Es pot aconseguir aplicant fems orgànics (N) o materials 
amb alt contingut de cel·lulosa, com palla en compostatge (C). Si el pH del sòl està 
en desequilibri, massa alcalí o massa àcid, s’ha de moure cap a neutral. Es pot, per 
exemple, afegir al sòl calç, cendres o morter reciclat. Si és necessari, es pot millorar 
l’estructura del sòl aportant-hi material (p. e. sorra, restes de construcció triturades). 
Si cal, el sòl s’ha de deixar tranquil durant períodes llargs, per assegurar que la 
seva estructura no serà espatllada per la pertorbació (p. e. cavant, fresant).

Mètode didàctic: Test de textura del sòl (+ si és possible, 
examen al microscopi) 
Mètode didàctic: Què hi ha dins de la caixa?

Mètode didàctic: Teranyina al sòl
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2.11. Protecció de la salut del fruiterar 

En un fruiterar que té una estructura complicada, amb alts nivells de biodiversitat, 
l’agrosistema pot ser molt complex. Si es permet que els processos naturals segueixin 
el seu curs, no hi haurà problemes o epidèmies serioses que afectin les plantes. Es 
pot explicar per la teoria del nínxol ecològic: en un fruiterar que està a prop de la 
comunitat clímax, gairebé tot l’espai està ocupat per poblacions diferents, llavors 
no queda espai ecològic lliure (espai ecològic/nínxol/saturació). És molt difícil que 
poblacions noves entrin al sistema, o que les noves generacions de les ja existents 
es reprodueixin més del compte i ocupin més espai ecològic. Llavors, gairebé no hi 
ha cap possibilitat seriosa que una plaga o malaltia entri i s’escampi per un espai 
ecològic que ja està ocupat per altra població (sempre hi poden haver excepcions; 
p. e. organismes “agressius” que tenen nous tipus d’estratègies de reproducció i 
disseminació, com serien el foc bacterià o la monilia).

En el fruiterar poc desenvolupat, el sistema natural d’autodefensa també es troba 
poc desenvolupat. En aquest període de transició, poden haver-hi problemes i 
algunes espècies o varietats de fruiters poden desaparèixer, però el fruiterar com a 
conjunt esdevindrà més fort, fins i tot com a resultat d’aquest procés. El període de 
transició pot ser llarg, fins i tot pot durar dècades.

Com a resultat de la diversitat, caldrà esperar un cert número de pèrdues, que es 
mantindran, però, a uns nivells acceptables. Però quan l’equilibri dels sistema es 
veu alterat, hi ha espais ecològics que queden buits, el que fa que algunes espècies 
es reprodueixin més del compte. Per exemple, en les parcel·les cavades creixen un 
gran nombre d’herbes adventícies; o, després de polvoritzar per protegir el cultiu, 
aviat apareixeran noves malalties, perquè els efectes de la protecció duren poc.

Consell professional 

La quantitat de rendiment perdut es pot minimitzar significativament si la fruita 
caiguda i danyada es processa. La diversitat de cultius i les malalties no infeccioses 
permeten un nivell estable de possibilitats d’utilització, malgrat el fet que els 
diferents mètodes d’utilització i tipus de productes, poden canviar –a vegades 
significativament– any rere any. Els canvis anuals en la quantitat de producte 
asseguren la capacitat de producció, però també la diversitat i la variabilitat del 
producte.

A vegades, les malalties aporten avantatges. Quan les pomeres, els perers i les 
pruneres deixen anar la fruita menjada o danyada pels cucs estan realitzant un 
tipus d’aclarida natural. S’elimina el risc que les branques dels arbres no podats es 
trenquin per un pes excessiu de la fruita.

Algunes experiències suggereixen que els fruiters mantenen una relació simbiòtica 
amb algunes “plagues”. Encara que quedi lluny de les expectatives normals dels 
consumidors, algunes taques, no nocives, en la superfície de la fruita, poden tenir 
un valor estètic (p. e. russeting??). Fins i tot, entre les malalties víriques, n’hi poden 
haver algunes que tinguin un efecte beneficiós sobre les fruites. El virus Sharka 
probablement afegeix gust addicional a la pruna hongaresa de la varietat Penyige.

De manera que es pot afirmar que les activitats de defensa del cultiu només són 
necessàries en casos especials i individuals. Poden ser una infecció de les plagues 
i malalties molt resistents que ja hem mencionat o la invasió d’una herba molt 
agressiva. També caldrà prendre alguna acció si es vol salvar l’últim representant 
d’un organisme especialment valuós (p. e. l’últim arbre d’una varietat de fruita 
determinada, plantes rares o arbres vells que tenen un alt valor estètic o no 
material). Parts del fruiterar (p. e. un grup d’arbres de l’hort domèstic que es 
vol que produeixin més) poden necessitar, a vegades, tractaments fitosanitaris 
permesos en producció ecològica, només el més localment possible, p. e. en el cas 
d’una infecció forta dels presseguers, planters o empelts.
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En el cas de la defensa del cultiu, no s’han d’aplicar mètodes que puguin afectar 
una zona més àmplia i que siguin nocius per a un rang ample d’organismes 
(d’ampli espectre), fins i tot si són mètodes suaus (p. e. si segueixen les normes de 
l’agricultura ecològica). 

A partir dels fets que s’han mencionat fins ara, una eina bàsica per a la prevenció de 
malalties és la creació, al fruiterar, d’un sistema que funcioni correctament. L’altra 
eina bàsica és augmentar la resistència i reforçar el sistema immune de les plantes. 
A la pràctica, això significa mantenir un bon nivell de salut, que es pot aconseguir 
de les següents maneres:

Consell professional

1. Assegurar una estructura vegetal intacta i equilibrada:

•	 Sistema radicular dens.
•	 Arrel primària intacta.
•	 Forma i mida de la capçada de l’arbre semblant a la natural.

2. Reduir les ferides, naturals i artificials (causades per la poda) i tractar-les.

3. Eliminar els xucladors, que tenen teixits més fluixos, i evitar la sortida de 
brots de creixement ràpid (es recomana no podar molt agressivament). Per 
exemple, la reproducció de la psyllia de la pera afecta més els brots joves.

4. Evitar l’atapeïment de branques (p. e. maduixeres i altres baies) i deixar 
una estructura de capçada solta.

5. Subministrar nutrients en quantitats adequades: quantitat òptima de 
nitrogen (no massa); tots els minerals necessaris.

6. Situació favorable del fruiterar:

•	 Zona de creixement rica, tant sobre com sota terra.
•	 Xarxa forta de micorrizes en el sòl.
•	 Subministrament adequat d’aigua.
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7. Reforçar el sistema immune amb l’aplicació de fortificants:

•	 Productes comercials, materials naturals que s’absorbeixen a través 
de les fulles (Alginure, Kondisol, Biokal, Bioplasma, Frutogard, 
etc.).

•	 Productes fets a casa (olis vegetals, te d’ortiga, te de compost).
•	 Minerals (alumina, etc.).

8. Prevenir la pèrdua prematura (a l’agost, setembre) de fulla, induïda per 
malalties:

•	 La taca ocre (Polystigma ocraceum) de l’ametller causa la pèrdua 
prematura de les fulles.

•	 En el cas del cirerer i del guinder, la cilindrosporiosi (Blumeriella 
jaapii) indueix la difusió de malalties secundàries, com els fongs 
de la fusta en descomposició.

La tercera eina bàsica per a la prevenció de malalties és la plantació d’espècies 
locals, nadiues. En tots els paisatges de la conca del Carpats hi ha varietats 
desenvolupades d’antic. Aquestes cultivars han desenvolupat la resistència 
necessària en el seu entorn més proper, sense comptar les plagues invasives noves. 
Es pot reduir substancialment els problemes de defensa dels cultius plantant 
aquestes varietats al fruiterar. Es poden comprar localment a partir de la informació 
i les observacions dels veïns.

Consell professional

Cal tenir en compte:

•	 Que és aconsellable afavorir els enemics naturals: s’ha d’anar en compte 
de no atraure massa depredadors i paràsits. Mai es poden preveure les 
conseqüències genètiques dels virus si entren en grans quantitats o com la 
reproducció de microorganismes, nematodes i insectes canviaran en el nou 
entorn. Aquest organismes poden alterar la segmentació equilibrada dels 
espais ecològics: poden ocupar l’espai ecològic d’altres organismes o deixar 
lliures alguns espais ecològics que poden portar a la sobrepoblació d’altres 
espècies. Com menys desenvolupat és el fruiterar més es necessiten aquest 
tipus d’organismes, però més alt és el risc de la seva aplicació (p. e. àcars 
depredadors contra àcars fitòfags o plaga).

•	 Productes de control de plagues i insectes:

o Insecticides de biocontrol que contenen bacteris que infecten i maten 
les larves de l’escarabat de la fulla i els corcs (Dipel, Dipel ES, Novodor 
SC).

o Productes que contenen el virus de la granulosis (granulovirus), que 
només mata la larva de la carpocapsa (Cydia pomonella) (Madex).

o Nematodes patògens dels insectes, que fan d’hoste d’un bacteri que 
infesta la carpocapsa (Nemaster, Nemacel).

o Productes que contenen fongs hiperparàsits, que poden prevenir la 
fitoftora en les maduixes (Trifender).

o Productes que contenen nematodes que poden ser aplicats (p. e. en 
els camps de maduixes) contra les larves del morrut Otiorhynchus 
sulcatus.

•	 L’observació estricta de les regles: el funcionament natural del fruiterar 
no es pot perjudicar quan apliquem aquells productes no permesos en 
l’agricultura ecològica. Aquestes aplicacions només s’han de fer en casos 
excepcionals molt justificats i només localment.

Només s’ha d’actuar quan hi ha una sobrepoblació de plagues o insectes. Quan 
el seu número està equilibrat dins del sistema ecològic, actuar fins i tot pot ser 
perjudicial, en part com a resultat dels efectes secundaris i en part perquè s’alteren 
les relaciones harmòniques entre els organismes del fruiterar.

Consell professional

En el cas d’infeccions menys serioses, n’hi ha prou amb què els enemics naturals 
controlin la població plaga. Per exemple:

•	 Les vespes paràsites poden reduir el nombre del rosegador de fulles 
Phyllonorycter blancardella que afecta les pomeres.

•	 Molts paràsits redueixen la població del símfit de l’agrassó (Tenthredo 
mesomela).

•	 El nombre d’arnes Synanthedon formicaeformis es pot controlar amb 
vespes de la sorra.

•	 El paràsits més importants del pugó del groseller vermell són les vespes 
paràsites, la mosca Aphidoletes aphidimyza, les marietes i els sírfids.

•	 Les xinxes depredadores són els enemics naturals de la psil·la del perer 
(Cacopsylla pyri).

FOTO 15: No deixis “mòmies” de monilia a 
l’arbre! Són infeccioses (presseguer)  
(Ferencz L.)

FOTO 16: Erugues d’Hyphantria cu-
nea – Cal fer alguna cosa! (Ferencz L.)
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Biologica i característiques ecològiques del fruiters 3.
És important tractar les ferides dels fruiters que es produeixen com a conseqüència 
de la poda o d’algun accident natural. Les ferides proporcionen un nou espai 
ecològic als microbis patògens, que les poden envair ràpidament –perquè es 
reprodueixen de pressa– i infectar l’arbre. Quan una ferida és gran, se’n pot 
disminuir la superfície tallant-la amb un ganivet o un informador i, després, 
aplicant-hi alguna mena de material per tractar ferides. També s’ha d’aplicar cera 
a les superfícies de les branques de més de 3-4 centímetres de gruix després de 
podar-les.

Les trampes de feromones són adequades tant per predir com per disminuir el 
número d’individus d’una plaga. També existeixen trampes específiques per 
capturar espècies determinades, que només s’han d’utilitzar en situacions agudes 
(p. e. les trampes de feromones de la tòrtrix d’estiu de la fruita capturen, també, 
dues altres espècies útils d’arnes).

Una cinta adhesiva col·locada en el troc dels fruiters pot servir per mantenir 
allunyats el pugó escampat per les formigues i les erugues que intenten enfilar-se 
des del sòl.

Els animals silvestres (rosegadors, cérvols, conills, óssos) que fereixen l’arbre 
rosegant l’escorça o mossegant les arrels, les fulles i els brots poden suposar un 
gran problema. La protecció contra aquests només es pot aconseguir parcialment 
protegint cada arbre. La protecció real s’aconseguiria amb una gestió racional de 
la caça.

Els insectes perjudicials amb una capa prima de quitina (p. e. pugons, símfit de 
l’agrassó) es poden dessecar amb sals potàssiques d’àcids grassos (p. e. Biosol) i oli 
de taronja (Prev B2).

La defensa del cultiu amb biocontrol demana molta experiència, preparacions i 
aplicacions precises i curoses: predicció de l’afectació, determinació exacta de la 
data i mètode de l’aplicació, coneixement dels productes químics i de les eines per 
aplicar-los, consideració dels riscos possibles, etc. En horts petits, és difícil 
d’acomplir tots aquests requisits. Per tant, aquests mètodes són, sobretot, una 
possibilitat per a finques grans que poden contractar un expert.

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Apunta les teves observacions i fes un 
dibuix del que has vist 

Mètode didàctic: Jocs de rol (Sóc útil o sóc nociu?)

Ara que ja entenem l’estructura i l’evolució dels fruiterars naturals, ens fixarem 
en les característiques de les espècies que produeixen fruita, en l’estil, anatomia i 
processos vitals, necessitats mediambientals, sostenibilitat dels diferents mètodes 
de cultiu, etc. Basant-se en aquesta informació, el fructicultor pot prendre decisions 
adequades sobre varietats i mètodes de producció. Com que hi ha disponible una 
àmplia gamma de literatura al respecte, aquí només en farem un resum curt.

3.1. Anatomia de les plantes que donen fruita

En l’anatomia d’aquestes plantes podem distingir dues parts: un sistema radicular 
dins del sòl i un sistema de brots per sobre del terra.

El sistema radicular fixa la planta al sòl, d’on absorbeix aigua i nutrients i els 
emmagatzema. També crea un sòl únic al voltant de la zona de les arrels.

La capacitat de rebrotada de les diferents espècies de fruiters varia. Els rebrots 
s’originen a la part subterrània del tronc i els rebrots d’arrel a partir dels borrons 
addicionals de les arrels properes a la superfície.

El sistema de branques se situa per sobre del terra, a partir de la bifurcació de les 
arrels. Es pot dividir en dues parts: tronc i capçada.

El tronc és la part de la planta entre la bifurcació de les arrels i la primera branca 
de la capçada. El tronc suporta la capçada, i hi transporta l’aigua i els nutrients 
que provenen de l’arrel. També transporta nutrients assimilats cap a les arrels i els 
emmagatzema.

La capçada és el sistema de branques que el tronc sosté, que creixen i produeixen 
fruita.

En diferents parts del sistema de branques hi ha borrons. Segons siguin les 
seves característiques, edat, localització i estat del seu desenvolupament, trobem 
diferents tipus de brots. 

Segons les seves característiques, podem trobar diferents tipus de borrons. Els 
borrons de creixement vegetatiu a la primavera donen lloc a noves branques que 
contribueixen al creixement de la planta;  són prims, llargs i es troben separats 
els uns dels altres. Els borrons de fruita, que són borrons florals, són compactes, 
gruixuts, rodons i formats abans de l’any de producció (són típics de les fruites 
de pinyol). Els brots mixtes tenen borrons dels dos tipus i, a partir d’aquests, es 
desenvolupen brots amb flors (són típics de la fruita de llavor -tipus poma- i de les 
baies, però també de la fruita de pinyol).
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En el cas d’arbres, les branques gruixudes constitueixen l’esquelet de la capçada. 
La fruita es produeix a les branques joves que tenen de 2 a 4 anys. Les parts 
productives de la capçada poden ser de tipus curt (p. e. lateral fructífer, tija florífera, 
etc.), de mida mitjana o llargs.

3.2. Fertilitat dels arbres fruiters

Desenvolupament del borró de fruita

És típic dels fruiters que els borrons florals prenguin la forma l’any abans de florir. 

El procés comença entre el període vegetatiu i el final de l’estiu-tardor, no para ni 
durant l’hivern i continua intensivament durant la primavera. Hi ha molts factors 
que influeixen en la formació del borrons florals: el tipus de brot, la situació dins la 
capçada, les característiques genètiques de la varietat i del peu, els processos 
hormonals de l’arbre, el rendiment de l’arbre, el mètode de cultiu, la tecnologia de 
producció i els factors ecològics. Per a la majoria d’espècies, els borrons de fruit són 
borrons terminals o borrons laterals de brots curts.

Florida i fertilització

Si, en plantar nous arbres, les diferents varietats se situen en llocs òptims, es 
poden crear situacions favorables per a la pol·linització i la fertilització. Per tal 
d’emparellar les diferents varietats, cal saber-ne el període i l’estat fenològic de la 
floració. En un any donat, es garanteixen alts rendiments quan el pol·len arriba a 
l’estigma i s’hi enganxa. Hi ha dos mètodes de pol·linització: anemòfil (avellaner, 
noguer, castanyer, arç groc) i entomòfil. 

Hi ha varietats autofèrtils (p. e. la pruna Besztercei), les flors de les quals poden 
ser fertilitzades pel seu propi pol·len. Hi ha varietats autoestèrils que necessiten el 
pol·len d’altres varietats (p. e. la pruna amarga Pándi-Cigány). Fins i tot en el cas 
de plantes autofèrtils, la producció i la qualitat de la fruita és millor quan una altra 
varietat les pol·linitza.

En producció ecològica no hi pot haver problemes de manca de pol·linitzadors. Per 
tant, l’activitat important de les abelles és produir mel i altres productes, mentre 
que prendre part en la pol·linització és, només, una activitat secundària. En un 
fruiterar amb molts tipus de varietats, la pol·linització no sol ser un problema. Però 
en fruiterars més petits o menys diversos, potser caldrà plantar algun arbre 
pol·linitzador.

Creixement i maduració de la fruita

Si es coneix la fenologia de desenvolupament de la fruita, es pot influir sobre 
la seva qualitat i sobre la seva capacitat de conservació per mitjà de diferents 
tecnologies de producció. La fruita, després de la fertilització, passa per diferents 
fases fenològiques: creixement (proliferació de cèl·lules, creixement d’aquestes 
cèl·lules), maduració, postmaduració, envelliment i descomposició.

Mètode didàctic: Què s’amaga en un borró? 

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Observació – Flors i fruita de diferents 
espècies amb lupa i microscopi

Mètode didàctic: De tal llavor tal planta
Mètode didàctic: Examinar branquetes a la natura i dibui-
xar-les com a recordatori

Figura 4. Parts d’un fruiter
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Hi ha fruita que madura a l’arbre, mentre que n’hi ha d’altra que pot madurar 
després de la collita.

Les fruites que maduren a l’arbre (cireres, guinders, pomes i peres d’estiu, baies) 
només desenvolupen les seves característiques especials si es deixen madurar 
completament a l’arbre. Després de la collita no maduren més, sinó que comencen 
a podrir-se.

En el cas de la fruita que madura després de la collita, que es cull abans de la 
maduresa plena, el procés biològic continua durant l’emmagatzematge, període en 
el qual es desenvolupa el gust particular de la varietat. Pot madurar completament 
després de la collita (peres i pomes de tardor i hivern, codonys, nesples).

Algunes espècies i varietats s’estoven, tant a l’arbre com durant l’emmagatzematge. 
Una part només es poden consumir toves (p. e. pera Negra, nespla, serva). Les 
fruites toves no es valoren en el fruiterar per al mercat, perquè no són prou 
comercials. Però mereixen una atenció especial en el fruiterar natural, perquè es 
podem comercialitzar per altres vies i, també, proporcionar més varietat d’opcions 
pel que fa al consum dins la finca. Es poden processar i obtenir-ne productes 
especials.

Hi ha tot un seguit de fruites que només es poden consumir un cop cuites o 
processades, com serien els codonys o les peres de coure. Aquestes espècies i 
varietats, generalment, no són aptes per al mercat, de manera que el seu paper es 
més significatiu en l’agricultura d’autosuficiència.

Una altra consideració pel que fa als tipus de fruita és la seva característica 
producció d’etilè, molècula que afavoreix la maduració. Hi ha plantes climatèriques, 
que produeixen etilè, i plantes no climatèriques, que no en produeixen. En les 
plantes climatèriques, la intensitat de la respiració decreix entre la fertilització i el 
començament de la maduració, augmenta durant la maduració i torna a decréixer 
després. Si es cullen en el moment correcte, els mateixos canvis d’intensitat en la 
respiració es mantenen i, per tant, poden madurar un cop collides. Fruites d’aquest 
tipus són, per exemple, la poma, la pera, l’albercoc i el préssec. La intensitat en la 
respiració de les plantes no climatèriques (cirera, cirera borda, baies) decreix 
contínuament entre la fertilització i la maduració.

Mètode didàctic: Presència continua en el fruiterar, ob-
servacions fenològiques regulars, preparació de dibuixos, 
comparació de les observacions

3.3. Necessitats ecològiques dels fruiters

Espècies o varietats diferents de fruiters necessiten condicions mediambientals 
diferents per al seu òptim desenvolupament i fertilització. La capacitat d’adaptació 
de molts fruiters és bona, però només proporcionaran rendiments adequats 
quan les seves necessitats òptimes siguin satisfetes tant com sigui possible. En un 
fruiterar natural, és important recollir tota la informació sobre les necessitats pel 
que fa a temperatura, llum, aigua i sòl de les diferents espècies i varietats i sobre 
les condicions mediambientals (climàtiques, de sòl, topogràfiques i biòtiques) que 
influencien la finca i la zona de producció.

Temperatura

Les temperatures que necessiten les diferents espècies de fruiters no són igual 
i, a més, la temperatura necessària durant el període de vegetació de certes 
espècies canvia. Aquesta informació és realment important pel que fa als períodes 
de vegetació, dormició i floració, perquè un punt molt crític, en el cas de molts 
fruiters, es troba en les gelades tardanes de les darreries de l’hivern i principi de 
la primavera (l’època de florida). Les espècies d’estació càlida són especialment 
sensibles al temps extremament fred de l’hivern (p. e. ametllers, albercoquers, 
codonyers, avellaners).

Llum

Segons les necessitats de llum, podem parlar de fruiters que necessiten molta llum 
(presseguer, albercoquer), llum (cirerer bord, noguer, cirerer), llum moderada (la 
majoria de fruiters) i ombra o ombra parcial (grosellers, maduixeres, agrassons).

Aigua

Hi ha fruiters que necessiten molta aigua (pomera, presseguer, codonyer, prunera, 
noguera, gerdera, maduixera, groseller i groseller negre).

Sòl

Els fruiters es poden plantar en gairebé tot tipus de sòls, excepte en sòls amb 
condicions extremes d’aigua, aire i nutrients. Les característiques més important 
que cal tenir en compte són el pH, l’estructura, la compactació, la ventilació, el 
contingut en nutrients i el nivell de la capa freàtica. Els fruiters que prefereixen sòls 
calcaris són els de pinyol. Les baies prefereixen sòls àcids. 

Presseguer, codonyer, cirerer, prunera, avellaner, maduixera i groseller negre 
prefereixen sòls francs estructurats, moderadament compactes, amb una capa 
profunda de sòl.

Albercoquer, presseguer, ametller, cirerer i gerdera són els més sensitius a la 
ventilació del sòl.

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar

Mètode didàctic: Observació – Cultius de diferents espè-
cies en diferents estadis de desenvolupament (fins i tot 
tastant-los: diferències entre verd i madur) 
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3.4. Consideracions possibles a l’hora d’escollir peu i varietat 

Peu

Hi ha molts aspectes que determinen la selecció del peu. Fins i tot en els fruiterars 
naturals val la pena explorar les possibilitats proporcionades per l’ús d’un peu o 
altre, que poden ser tant significatives com les que aporten les varetes.

Normalment, el peu s’utilitza per aportar les arrels i una part curta del tronc, o es 
on se situa l’empelt, mentre que la major part del tronc i de les branques es formen 
a partir de la varietat que aporta la vareta.

El peu condiciona la mida de l’arbre, la forma de la capçada, el mètode de 
cultiu, el rendiment i la qualitat de les relacions amb la vareta. A part, determina 
significativament com s’adapta l’empelt a les condicions ecològiques de la zona. 
També afecta l’eficiència, perquè té influència sobre les condicions i els problemes 
de defensa vegetal del fruiterar.

En el fruiterar natural es recomana plantar peus que estiguin ben adaptats a les 
diferents condicions mediambientals i evitar els peus propagats vegetativament i 
aquells que tenen arrels superficials o tallades.

Fonamentalment, cal utilitzar peus silvestres, més resistents, i el millor és sembrar-
los directament en el seu lloc final. És possible realitzar multiempelts (p. e. utilitzar 
un peu de prunera per empeltar albercoc). Les varietats silvestres tradicionals són 
més resistents, tenen més potencial de creixement, arrelen profundament en el sòl 
i, si les seves arrels primàries estan intactes, es poden cultivar sense irrigació. 

Es pot utilitzar poma silvestre per a poma, pera silvestre per a pera, cirerer 
silvestre, guinder “cigány” o guinder “saj” per a cirerer o guinder, fins i tot en 
sòls arenosos. Els peus per a albercoc poden ser albercoc silvestre, albercoquer-
ametller, presseguer silvestre en sòls arenosos i pruna (mirabolà, varietats de 
prunes locals, etc.) en sòls compactats. Es pot empeltar préssec en préssec silvestre 
en sòls calcífugs o sobre ametller en sòls càlcics; també es pot empeltar sobre 
albercoquer-ametller. Tradicionalment, un bon peu per al nesprer és l’aranyoner. 
El nespler i el codonyer es poden empeltar un sobre l’altre o sobre els seus propis 
plançons. Les pruneres es poden empeltar sobre altres espècies de pruneres però, 
segons algunes experiències, la pruna Reina Claudia no agafa bé sobre peus de 
mirabolà. 

Selecció de varietats

Encara que només una fracció petita de l’enorme selecció de varietats de fruita 
perdura a la conca dels Carpats, encara és millor escollir una de les varietats 

antigues. Les varietats antigues tenen nous tipus afegits i també hi ha varietats 
seleccionades (modernes) per escollir. Però no són només les necessitats de consum 
o les demandes del mercat que determinen les varietats, sinó també la interrelació 
entre el fruiterar i aquestes. Si es vol observar el principi de “la mínima intervenció 
possible” llavors, a l’hora d’escollir les varietats del fruiterar, cal assegurar que es 
complementin. 

Consell professional

En general, no s’aconsella suggerir varietats concretes per al fruiterar natural. Hi ha 
milers de varietats locals i noves varietats excel·lents a la conca del Càrpats, entre 
les quals es pot escollir en base a certes característiques. Aquestes característiques 
poden ser, per exemple:

•	 el gust 
•	 l’especialitat
•	 l’aptitud per ser processat i la conservació
•	 la mida i l’estètica
•	 el valor comercial
•	 la resistència
•	 el rendiment
•	 el temps de maduració
•	 el temps necessari abans de la produccció, etc.

Fins i tot, si els aspectes acabats de mencionar són clars, les varietats només es 
poden recomanar en funció de la informació d’una àrea particular. Fins i tot en 
aquest cas, una llista de les varietats seleccionades serà molt subjectiva.

Un dels principis en fructicultura ecològica és plantar una barreja d’espècies i 
varietats. D’aquesta manera, només calen arbres pol·linitzadors en casos especials. 
En el cas de varietats amb parelles d’arbres pol·linitzadors desconeguts, una 
plantació mesclada pot portar a una pol·linització eficient. Cal tenir en compte la 
pol·linització d’aquells arbres dels quals només n’hi ha un espècimen al fruiterar, 
com en el cas del ginkgo, que necessita pol·linització creuada (el ginkgo és un arbre 
ornamental important que es pot plantar en fruiterars; a més, les seves llavors són 
comestibles). 

Pot ser útil de crear a la finca un banc de gens d’espècies locals, plantant-les i 
promovent l’ocurrència de noves varietats de plançons més adaptats a les noves i 
sempre canviants circumstàncies. Quan s’ha domesticat una espècie, es pot 
compartir amb altres l’experiència. L’experiència dels veïns és sempre indispensable 
en el cultiu d’un fruiterar natural.

Mètode didàctic: Cartes 

Mètode didàctic: Jocs de rol – Sóc un préssec, una 
pomera, un cirerer, etc. 
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La collita i el que segueix4.
Fins i tot en el fruiterar familiar autosuficient és important seguir i entendre 
el procés complet. La part més important del treball de tot l’any és la collita, la 
recollida de la fruita, que demana gran atenció, amb l’elecció del moment just i 
una organització acurada. En l’agricultura orgànica, com que no s’afegeixen 
conservants, probablement és més importat collir la fruita amb cura i delicadesa. 
Serà emmagatzemada i processada de maneres tradicionals, i per això s’ha de 
collir intacta.

Basada en unes relaciones harmonioses entre el fruiterar i el pagès, la collita també 
implica tenir cura dels fruiters i del fruiterar. Els arbres s’alliberen de la càrrega i 
amb això sol, de passada, es disminueix el rics de plagues. 

4.1. Estimació del rendiment 

De fet, no és imprescindible estimar el rendiment, tot i que aquesta estimació pot 
permetre al pagès de valorar els fruiters i optimitzar els recursos. En el cas d’un 
any pobre, cal cercar altres mètodes d’utilització. És important conèixer el 
rendiment per tal d’utilitzar de manera òptima la capacitat d’emmagatzematge i 
poder planificar les fases de processament. És especialment important, en el cas de 
la fruita que no es pot emmagatzemar molt temps, saber quants pots, sacs o 
prestatges seran necessaris, o quina capacitat haurà de tenir el deshidratador. 
L’estimació de rendiment és més precisa com més a prop estem del període de 
collita, però es poden fer algunes aproximacions fins i tot durant l’hivern.

4.2. Organització i gestió de la collita

La collita a màquina no és molt habitual en les finques ecològiques (especialment 
les petites), no només perquè no és rendible sinó, també, perquè és difícil donada 
la localització, mida i forma de les capçades dels arbres. A més, la collita a mà és 
un mètode molt més delicat per als arbres i la fruita i enforteix les relacions entre 
els arbres i el pagès.

Durant la collita sempre es necessita molta mà d’obra, perquè és el període amb 
més feina, però també el de més joia, perquè es recullen els resultats de tot un any 
de treball. A part d’això, el treball en equip és alegre i no es pot comparar amb res 
més. La intensitat de la feina es redueix si al fruiterar hi ha varietat d’espècies i 
varietats, perquè el període de collita s’estira.

Mètode didàctic: Genius loci – Passejada pel fruiterar)

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! 
Estimació del rendiment)

Consell professional

En primer lloc, s’ha de decidir què és cull i quan. El moment òptim és quan el 
sol llueix, el temps és sec, però no fa molta calor. Això és important tant per a la 
fruita com per al collidor. Però les possibilitats són limitades, perquè el període 
de maduració mana. Es recomana collir la fruita d’estiu al matí o al vespre, quan 
fa més fresca. Sovint es fa difícil d’evitar dies plujosos durant la collita de la fruita 
de tardor. A vegades cal cedir (probablement és més fàcil en els fruiterars petits). 
En planificar la collita, cal tenir present els següents aspectes: de quanta gent es 
disposa; quant temps es necessitarà; quantes cistelles, galledes o caixes calen; o com 
s’organitzarà la feina (les caixes plenes s’han de portar al magatzem o a l’obrador i 
les buides s’han de retornar als collidors). Aquests són principis generals, però és 
la maduresa de la fruita la que determina la feina real. 

Com madura la fruita? Segueix madurant després de la collita? Madura de cop o 
en fases més llargues? Es pot deixar a l’arbre? Quant temps?

Consell professional

La collita de la fruita que madura al mateix temps o després de la collita (p. e. 
peres i pomes de tardor i d’hivern) és la menys difícil de planificar perquè es pot 
realitzar d’un cop i emmagatzemar-la, consumir-la o vendre-la mentre dura. És la 
més fàcil de guardar i es pot emmagatzemar durant períodes llargs, fins i tot amb 
mètodes simples. Un lloc fresc, lliure de gelades, és suficient si la temperatura hi 
és equilibrada (un celler, un rebost, una cobertura de palla o una habitació sense 
calefacció). És important que, durant la collita, el temps sigui assolellat i sec. Cal 
collir la fruita amb cura i classificar-la abans d’emmagatzemar-la (només s’ha de 
guardar la fruita intacta i sana). Aquest és el cas més simple.

En el grup següent trobem la fruita que no madura alhora (p. e. pruna, préssec, 
albercoc, poma i pera d’estiu). Aquesta fruita es pot podrir més fàcilment, perquè 
el seu contingut en midó esdevé sucres ràpidament i el seu contingut en fructosa, 
que es podreix i acidifica fàcilment, és alt. També és possible emmagatzemar-la 
durant un parell de setmanes, però val més i és més segur processar-la d’alguna 
manera. La recol·lecció no es pot fer al mateix temps, i cal classificar la fruita mentre 
es cull, la qual cosa vol dir collir només la fruita més madura. Això fa que el procés 
continu sigui possible. La fruita madura al 80% és més fàcil d’emmagatzemar, la 
madurada al 90% és bona per a sucs i la que ha madurat al 100% per a melmelades 
i licors; la que ha sobremadurat lleugerament, però està intacta, pot assecar-se. 
La fruita poc sana o podrida es pot donar a les gallines (picaran les parts millors) 
o afegir-la al compost. Aquestes imperfeccions afectarien, també, la qualitat dels 
licors.

La fruita que madura al mateix temps, però que no ho fa fora de l’arbre (p. e. 
guinda, cirera, grosella o agrassó), només es pot emmagatzemar de manera simple 
durant un parell de dies. Refrigerada es pot guardar, com a molt, 1-2 setmanes. 
S’ha de collir alhora (en plantacions grans, normalment, es cull a màquina, perquè 
la seva mida petita demana molt temps). S’ha de processar de pressa, conservant-
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la en almívar, fent-ne melmelada, suc, vi o vinagre o congelant-la. També es pot 
assecar. Realment és fruita de campanya, perquè cal collir-la de pressa i en grans 
quantitats. Necessita moltíssima atenció, cura, planificació i precisió.

L’últim grup l’integra la fruita que no madura al mateix temps, però sí un cop 
collida (p. e. maduixes, gerds i mores). El rendiment i la càrrega de treball depèn 
del número de plantes. S’ha de collir a mà, per fases i amb molta cura. És molt 
sensible i només es pot emmagatzemar 1-2 dies, fins i tots dins del refrigerador. 
S’ha de gestionar amb rapidesa. Si es vol vendre l’excedent fresc, una bona solució 
pot ser que els mateixos clients cullin la fruita (pot ser un atractiu turístic). Es 
pot congelar, però és un excel·lent material per fer sucs, almívars, vi, vinagre o 
melmelada. És difícil d’assecar, però no impossible.

Al cinquè grup hi trobem els fruits secs, que són els menys difícils de collir. Es pot 
sacsejar o batre l’arbre i plegar-los del terra amb borrassos (és més fàcil) o, si n’hi a 
molts, es poden collir amb una màquina recol·lectora simple. Es poden 
emmagatzemar amb closca dins d’un lloc ventilat, fins a un any. En llocs calents 
poden esdevenir rancis i les arnes i els rosegadors poden espatllar-los. 

4.3. Selecció, neteja, classificació i empaquetatge

En el fruiterar natural cultivat per la família, que viu en connexió amb el lloc, aquestes 
tasques es realitzen gairebé automàticament, especialment si l’autosuficiència és 
important. Si la fruita es produeix per a un mateix, la qualitat és sempre important, 
però moltes vegades hi ha altres aspectes (altres que la qualitat estètica) més 
importants que no pas en el cas de la producció comercial. Per exemple, és més 
important que una fruita tingui bon gust que no pas que tingui un aspecte perfecte 
o que no estigui rosegada pels cucs. De manera que aquestes activitats també es 
veuen influïdes pel propòsit de la producció.

Consell professional

Si s’ha planificat vendre l’excedent al mercat, cal posar la màxima cura en la fruita 
fresca i en aquella que s’ha d’emmagatzemar durant períodes llargs. S’ha de 
seleccionar amb cura i col·locar només la intacta, neta i sana en els contenidors 
que la duran al mercat. Si la fruita està bruta, s’ha de netejar però no rentar (la 
fruita humida es podreix més fàcilment i l’assecatge demana energia). La pols 
a la fruita collita a mà ha de ser insignificant, i la fruita caiguda s’ha d’excloure 
perquè les parts macades es poden podrir ràpidament. És habitual embolicar la 
fruita gran amb paper, palla, estelles o serradures. Aquest material la protegeix de 
l’assecatge, les macadures i els efectes nocius produïts per altres fruites (podridura, 

Mètode didàctic: Treball compartit

Mètode didàctic: Jocs de rol: el pagès i els llogats

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! 
Collita)

metabolisme). En el cas d’autosuficiència, la classificació per mides no és important, 
però si es comercialitza es pot fer: la fruita més gran es pot vendre més cara i és més 
fàcil de vendre-la en paquets, perquè una regularitat de mides és més atractiva. 

Quan s’empaqueta fruita ecològica és més autèntic de fer-ho amb materials 
naturals (paper, fusta, vímet, etc.). Però com que sovint això faria el producte més 
car, s’utilitzen plàstics reciclats.

L’aparença pot ser també important en el cas de les compotes i la fruita assecada. 
La fruita per a les compotes s’ha de rentar, tallar i, si és necessari, cal treure-li el 
pinyol. Si les cireres o les guindes es deixen en maceració durant un parell d’hores, 
els cucs de la mosca de la cirera sortiran, els podrem eliminar i no nadaran en el 
suc de la compota (encara que eliminar-los del tot és molt difícil). La fruita que es 
vol assecar es pot rentar i assecar al sol durant un parell d’hores (Esterilització UV).

Si la compota es comercialitza, el pot és el material d’empaquetatge que cal 
etiquetar. La informació que ha d’aparèixer en l’etiqueta es pot trobar al capítol 
d’introducció. La fruita assecada s’ha de mantenir en una caixa on s’ha practicat el 
buit. Si es disposa d’un lloc sec, n’hi ha prou amb guardar-la en bosses de paper o 
cel·lofana.

Quan es produeix polpa, almívar, suc, vinagre, vi o licors, el gust o el valor 
nutricional de la fruita és més important que l’aparença: gust, aroma, color i raó 
sucre/àcid. La fruita s’ha de rentar, assecar i tallar, cal treure-li el pinyol, si cal, i 
triturar-la. S’ha de posar en un pot adequat, en una bossa asèptica amb tap 
(combinada amb una caixa de paper) o, en el pitjor dels casos, en una ampolla de 
plàstic reutilitzada.

4.4. La fruita bona

Com hem dit abans, del fruiterar en poden sortir diferents productes segons la 
qualitat de la fruita. No hi ha residus, tot es pot utilitzar per produir alguna cosa 
més. És possible que una poma macada no sigui un fruit extra per al mercat, però 
pot ser excel·lent per assecar, fer-ne suc, vi o vinagre. Si no es pot fer servir per 
a res més, sempre podrem posar-la al compost i retornar-la al cicle de l’energia. 
El processat correcte depèn, també, d’un mínim de requisits que cal observar per 
facilitar la feina i promoure la comercialització del producte. A partir d’aquests 
requisits, podem decidir com utilitzarem una fruita particular.

Mètode didàctic: Sobre gustos no hi ha res escrit… (De 
gustibus non est disputandum)

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! 
Classificar, netejar, processar, empaquetar, etc.)
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Consell professional

Cal parar atenció al aspectes següents, especialment si l’excedent es comercialitza. 
En el cas del consum familiar, també està bé tenir-los en compte.

La primera consideració és la higiene. Cal seguir les normes específiques de cada 
fase del treball. Netejar les eines, esterilitzar les tisores de podar, eliminar les parts 
poc sanes, netejar la fruita, etc.

La fruita per al consum fresc o per a l’emmagatzematge a llarg termini ha d’estar 
intacta, sense malalties ni plagues. També ha d’estar neta i sense pols. La mida, el 
color i la maduresa s’han de correspondre amb l’espècie i la varietat, per tal que el 
client quedi content i torni de nou.

Si alguna peça de fruita està macada o aixafada, se li ha d’eliminar la part afectada 
per tal que no es faci malbé la part sana. Després es pot processar el que queda.

Si el producte s’empaqueta, s’han d’eliminar branquetes, fulles o altre material. La 
fruita no pot agafar gustos ni olors estranys. El magatzem i el material d’empaquetar 
ha d’estar net i tenir una olor neutral.

El mètodes d’empaquetatge protegeixen el producte i proporcionen seguretat. Els 
materials que s’utilitzen per empaquetar no poden contenir substàncies nocives (p. 
e. certs tipus de pintures). Els materials que estan en contacte amb el producte han 
de ser nous i nets i no han d’alterar l’aparença ni el valor nutricional del producte.

Mètode didàctic: Sobre gustos no hi ha res escrit… (Cri-
teris de bon fruit: què volem dir quan parlem de ‘bon 
fruit’?)

Mètode didàctic: Aprendre practicant! (Fem-ho plegats! 
Collita)
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Aquest manual que tens entre les mans és el resultat de la col·laboració internacional 
ECO-Motive, finançada per la UE a través d’una subvenció “Col·laboració Estratègica 
Erasmus+”. Durant les nostres primeres experiències formatives, ens vam adonar que 
hi ha una alta demanda de formació en producció agrària ecològica entre la població 
rural, però aquestes formacions només poden ser efectives si es programen a mida per 
a un públic específic. Reconèixer aquesta necessitat urgent per un nou enfoc, significava 
que necessitàvem crear un currículum formatiu específic per la seva temàtica –producció 
agrària ecològica a petita escala- però també per a un públic específic: persones rurals 
desafavorides, a l’atur i/o amb baixes aptituds. L’elaboració d’aquesta formació va ser 
l’objectiu inicial del projecte ECO-Motive. El currículum formatiu prepara els futurs for-
madors –professionals agraris d’àrees rurals- per ensenyar producció agrària ecològica a 
petita escala a aquest públic concret.
Aquest manual existeix per a donar consell professional a aquests futurs formadors, 
concretament al referent a què i com ensenyar. Considerem el despertar de la conscièn-
cia una part indispensable de la producció agrària ecològica a petita escala, per això el 
capítol “Aspectes bàsics de l’agricultura ecològica” es recomana a tothom, de la mateixa 
manera que el capítol “Sensibilització social i motivació”. Això, independentment de com 
vulguis aproximar-te a "Horticultura ecològica", "Fructicultura ecològica" o "Ramaderia 
ecològica a petita escala". A més d’oferir-te acompanyament professional dins dels dife-
rents capítols, també disposes d’una col·lecció de metodologies pedagògiques i jocs per 
tal que ho puguis adaptar a la teva pràctica professional. La nostra intenció és guiar els 
formadors (TU!) a ajudar persones desafavorides a iniciar producció ecològica a petita 
escala, d’una manera que pugui ser: útil, molt assequible, inspiradora i potser fins i tot 
divertida! Et desitgem que facis bona feina i que aprenguem molt junts!
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