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Introducció 1.
Més amunt hem introduït les idees fonamentals de l’enfocament ecològic de 
l’agricultura a petita escala. Hem vist que l’agricultura ecològica demana una 
aproximació holística (veient el total, no només les parts del total). De la matei-
xa manera, en l’horticultura ecològica cal una aproximació coordinada a la salut 
dels cultius i al benestar general del sistema de producció. En aquest sentit, per 
exemple, la nutrició de la planta no es pot separar de la seva sanitat. S’ha de 
pensar amb cura cada pas de la producció, 
considerant els impactes de cada activitat 
en el sistema complet. Quins efectes té cada 
intervenció en el sòl i en la vida de la plan-
ta? 

Per simplificar, descriurem els detalls tèc-
nics de producció un darrere l’altre, però és 
important observar com cada activitat duta 
a terme es relaciona amb la finca o amb 
l’hort com un tot. Si tenim cura d’observar 
els efectes de les nostres accions, sovint po-
drem veure que una decisió determinada 
pot generar efectes negatius, o efectes no 
prou clars. No ens hem d’amoïnar per això, 
és una bona oportunitat per entendre més 
profundament com funciona la natura!

FOTO 2: La diversitat d’un hort (Csibi J.)

FOTO 1: Un hort domèstic enmig del 
paisatge (Pakot M.)
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El sòl i la seva fertilitat2.
Què és la fertilitat del sòl i per què és important?  
(augment de l’humus)
Un dels objectius de l’hortolà ecològic és protegir i mantenir la vida diversa del 
sòl, de manera que els cultius que hi arrelin tinguin totes les oportunitats de 
créixer i mantenir la salut (això equival a tenir bona capacitat de resistència i 
una forta immunitat contra malalties), i de proporcionar rendiments abundants 
i d’alta qualitat. Sovint es diu que els hortolans ecològics no alimenten les plan-
tes sinó el sòl (fan el que calgui per mantenir la fertilitat del sòl).

La fertilitat del sòl és l’habilitat que té 
aquest de mantenir la seva capacitat pro-
ductiva. Un sòl fèrtil té l’habilitat de pro-
porcionar a les plantes els elements que 
necessiten per a un creixement saludable.

Un sòl fèrtil emmagatzema nutrients dis-
ponibles per al creixement de les plantes 
(macronutrients: nitrogen, fosfats, potassi, 
sofre, calci i magnesi; i micronutrients: fer-
ro, coure, zinc, manganès, bor, etc.). Però 
l’estructura del sòl, la capacitat de reten-
ció de nutrients, la porositat que permet 
l’intercanvi d’aire, la capacitat de retenció 
d’aigua i una bona capacitat de drenatge 
són tan importants com la presència de 
nutrients. De manera que la fertilitat del 
sòl no es refereix només als nutrients, sinó 

també a l’estructura i a la textura, que permeten que les plantes creixin saluda-
bles.

2.1. L’humus i el seu paper en la preservació de la vida del sòl 
(arrels, cucs, bacteris, fongs, animals)

Un sòl sa és ple de vida, ple d’activitat biològica (organismes vius). Els habitants 
més importants són els cucs de terra, bacteris i fongs, així com un ampli ventall 
de grans i petites criatures. Per tal que un sòl es mantingui viu, cal una aportació 

regular de matèria orgànica. Aquesta matèria orgànica, en forma de residus de 
la collita i de fems d’animal, és aliment per al sòl. Els organismes que hi viuen 
descomponen aquesta matèria (són els descomponedors) per tal que altres orga-
nismes (els mineralitzadors) puguin convertir les partícules en nutrients disponi-
bles per a les plantes. També cal que el sòl sigui capaç de retenir els nutrients ja 
disponibles fins que les plantes estan a punt per absorbir-los (això és la capacitat 
de retenció de nutrients del sòl). Aquí l’humus hi té un paper particularment im-
portant a jugar, perquè és com una esponja capaç de retenir químicament aquests 
nutrients i tenir-los a punt per a quan les arrels els demanin. 

2.2. Composició, formació i desenvolupament dels sòls.  
Sorra, llim, argila i altres components del sòl

Tots els sòls són diferents, cada sòl és únic. L’horticultura ecològica que funciona 
es basa molt en el coneixement del sòl concret, dels seus avantatges i els seus 
inconvenients. Els sòls estan constituïts per elements minerals, espai per a po-
rus, que contenen aigua i/o aire, així com per una gran varietat de formes vitals 
(l’element biològic). En la zona de les arrels és molt important l’existència d’espai 
per a l’aire, perquè les arrels necessiten oxigen per al seu creixement. La Figura 1 
mostra les diferents proporcions de minerals, aigua, aire i matèria orgànica que 
constitueixen el sòl. En sòls sans, la matèria orgànica se situa al voltant del 5%. 
Pot semblar una quantitat petita, però és el que porta la vida als sòls.

La part mineral del sòl es compon de tres tipus de materials principals: sorra, 
llim i argila, així com de pedres de di-
ferents mides. Alguns sòls tenen un 
alt nivell de torba, però no és habitu-
al. Un sòl amb un bon equilibri (bona 
textura) té una barreja d’aquests tres 
materials.

La sorra és la matèria més gruixuda 
del sòl. Els sòls amb alt contingut de 
sorra tenen un tacte aspre. La sorra es 
compon principalment de quars. Els 
sòls sorrencs drenen amb molta faci-
litat i tenen poca capacitat de retenció 
de l’aigua. 

El llim és una partícula mineral molt 
més fina. Els sòls llimosos es troben 
entre els arenosos i els argilosos. 

FOTO 3: Compost de fems (Tirczka I.)

Mètode didàctic: Què hi ha dins la caixa?
Mètode didàctic: Teranyina en el sòl

Mètode didàctic: Fertilitat del sòl amb tots els sentits

Mètode didàctic: Mapa conceptual de la fertilitat del sòl

Enllaç: www.youtube.com/watch?v=QOU_h_OEf4E

Figura 1: Composició del sòl
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Figura 2: Perfil d’un sòl flonjo, ben estructurat FOTO 4: Perfil d’un sòl (Ujj A.)

Quan són humits es troben sedosos al tacte. S’empaqueten fàcilment formant 
grans estructures, deixant poc espai per a l’aire i, després de les pluges, s’encros-
ten. Són sòls difícils de treballar a no ser que tinguin grans quantitats de matèria 
orgànica que permeti crear agregats millors. De totes maneres, si es gestionen 
bé, poden ser molt fèrtils.

Els sòls argilosos estan formats per una varietat de materials diferents. Les par-
tícules d’argila tenen una càrrega elèctrica que els permet retenir nutrients que 
després podran ser absorbits per les plantes (cosa que no passa amb la sorra ni 
amb la majoria de llims). Aquestes propietats químiques fan que molts sòls ar-
gilosos siguin inherentment fèrtils, però la seva fertilitat depèn de moltes coses.

Un sòl amb bona textura conté una combinació de sorra, llim i argila. Els sòls 
amb textura franca tenen una combinació equilibrada d’aquests tres materials. 
De tota manera, per a un creixement òptim de les plantes, cal que el sòl, a més 
d’una composició equilibrada, tingui una bona estructura.

2.3. Estructura del sòl

Per al creixement sa de les plantes és essencial una bona estructura. Una bona 
estructura es basa en el desenvolupament d’agregats del sòl, que són estables i 
retenen l’aigua en l’espai dels porus, però també permeten el drenatge de l’excés 
d’aigua. Un sòl ben estructurat proporciona a les plantes un bon substrat on arre-
lar (les arrels poden penetrar fàcilment en el sòl, tenen accés fàcil a l’aigua retin-
guda i l’oxigen adequat per al seu creixement). Una bona estructura es forma amb 
agregats de mides barrejades, que donen un sòl que no és polsós ni aterrossat. 
Amb temps sec, el sòl reté la humitat i no s’aterrossa; amb temps humit, drena i 
reté petits espais d’aire entre els agregats.

Mètode didàctic: Test de textura del sòl

2.4. Com crear una bona estructura al sòl? (Cavar o no cavar?)

Quan llaurem o cultivem, hem de tenir en compte, sempre, la vida del sòl. Nor-
malment, els horts petits se solen cultivar fangant o cavant, tot i que hi ha gent 
que prefereix treballar amb màquines. La funció més important de la fangada 
és aconseguir un terra flonjo, i també el control de les herbes. Remenar el sòl 
pot tenir efectes negatius en els organismes que hi viuen, perquè quan cavem 
fem que canviï la temperatura, la humitat, la llum i l’aeració, i la fertilitat s’hi 
pot veure reduïda. De totes maneres, si no cavem, podem acabar amb un sòl 
compactat, sense aire, en el qual els cultius tinguin problemes per desenvolu-
par-s’hi. La fanga pot ser una eina útil, especialment per cultivar durant l’esta-
ció de creixement. 

Una bona estructura es pot formar a partir de fenòmens naturals. El mateix és 
vàlid per a una bona textura (vegeu la Figura 2). L’humitejament i l’assecat del 

sòl, la congelació i el desgel (durant l’hivern) permeten que els sòls es trenquin 
en partícules de bon treballar. El creixement de les arrels de les collites prèvies 
i la fertilitat que aporten els cultius de cobertura ajuden a trencar el sòl en par-
tícules flonges, fàcils de treballar. L’addició de matèria orgànica proporciona 
aliment per als organismes del sòl (p. e. els cucs de terra), que fan camins dins 
del sòl i ajuden a crear una estructura friable.

Com millorar el sòl?

La preparació de la terra en el moment adequat (p. e. la llaurada o fangada tra-
dicional de l’hivern) pot permetre que el clima actuï ajudant a formar una bona 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=HhFWoqak4uI

FOTO 5: Fanga (Tirczka I.)
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estructura. Addicionalment, hauríem d’aprendre a utilitzar encoixinats, adobs 
verds i cultius de cobertura, que ens ajudaran a mantenir i desenvolupar una 
bona estructura, així com a protegir els sòls dels extrems climàtics i de l’erosió.

Com mantenim la fertilitat del sol?
Què són els fems madurs (compost)? Són fems que els microbis del sòl (dels 
quals ja hem parlat) han transformat, de manera que els nutrients hi són retin-
guts en una forma disponible per a les plantes, i la humitat dels fems es conser-
va. Aquest producte madur es pot aplicar directament al sòl.

2.5. Rotació de cultius

Durant centenars, fins i tots milers d’anys, la rotació de cultius ha estat utilitza-
da a moltes parts del món per ajudar a mantenir la salut dels sòls i dels cultius. 
Quan s’evita cultivar la mateixa espècie de planta en la mateixa parcel·la, any 
rere any, s’eviten moltes plagues i malalties (especialment aquelles nascudes al 
sòl), es redueix el problema amb les herbes adventícies i s’ajuda a mantenir uns 
nivells adequats de nutrients i a millorar l’estructura del sòl. Cultius diferents 
demanen diferents coses del sòl, i alguns poden plantar-se en benefici del cultiu 
que seguirà en la rotació.

Ens centrarem en explicar com es pot utilitzar la rotació de cultius per ajudar a 
mantenir la fertilitat del sòl.

Pas 1. Fes una llista de cultius que es poden cultivar a la teva zona i amb el teu 
clima.

Pas 2. Torna’t a mirar la llista i redueix-la a aquells cultius que realment es po-
den cultivar i aquells que t’interessa cultivar.

Pas 3. Un cop tens clara la llista, cal que agrupis els cultius en grups de rotació. 
La manera més usual de fer-ho és agrupar-los en famílies botàniques (ve-
geu les pàgines 35-38 del Manual d’emprenedoria ecològica – ECOVOC, 
consulteu la bibliografia).

Pas 4. Equilibra i ajusta els grups de cultius per tal que s’adaptin a les teves ne-
cessitats. Un cop has format els grups, cal pensar en la superfície que vols 
destinar a cada cultiu. Aquesta és la part més difícil de la planificació de 

Mètode didàctic: Exercici de cavada – estructura del sòl

Mètode didàctic: El problema dels fertilitzants

Mètode didàctic: Hortalisses emparentades, famílies grans
Mètode didàctic: Famílies de cultius i rotacions

les rotacions, perquè cal considerar moltes variables alhora. En els pri-
mers dos o tres anys del teu hort no et compliquis gaire la vida i estigues 
disposat a aprendre de les bones i males experiències.

Fes una llista dels cultius que vols i de les quantitats que t’interessa obtenir de 
cada cultiu, considerant la superfície disponible. Si estàs de sort, hauràs 
escollit una bona barreja d’hortalisses d’arrel, de fulla, de flor i de fruit 
que pertanyen lògicament a determinades famílies botàniques. El més 
probable és que, a la pràctica, els grups de rotació que decideixis contin-
guin una barreja de famílies i et calgui refer la planificació per arribar a 
un bon arranjament que mantingui una rotació equilibrada que tingui en 
compte, també, els cultius que necessiten més o menys fertilitat (vegeu 
les pàgines 39-41 del Manual d’emprenedoria ecològica – ECOVOC, con-
sulteu la bibliografia).

Pas 5. Decideix amb quantes hortalisses treballaràs. A partir del que has pensat 
en el pas 4, et caldrà prendre una decisió sobre un número equilibrat de 
grups de cultius, de manera que cada grup disposi de la mateixa super-
fície de terra. El número de grups pot estar entre 4 i 12, com a màxim. 
Aquesta serà la base de la teva rotació. Si és possible, en la rotació, ordena 
els grups de manera que els que necessiten molta fertilitat (p. e. la família 
de les cols i la de les cebes) precedeixin els consumidors moderats (p. e. 
pastanagues i arrels, mongetes i pèsols).

Pas 6. Fes una taula dels grups que contingui la seqüència de cultius per al pri-
mer any. Crea una nova línia per al segon any i torna a escriure els grups 
de cultius, però desplaçant-los un lloc en la taula. Si tens, per exemple 
quatre grups de cultius, la teva taula s’hauria d’assemblar a la Taula 1 
(mira la Figura 3):

Figura 3. Una rotació de cultius en quatre parts
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TAULA1: Rotació de cultius: 4 grups en 4 anys

 (Vegeu les pàgines 66-69 del llibre The Market Gardener. J.M. Fortier 2014)

Alguns punts més que poden ajudar en la planificació de la rotació

• En sembres segones (sembra en el mateix any, però després del primer cul-
tiu) cal tenir en compte el cultiu de l’any següent. Els cultius de segona sem-
bra no haurien de ser del mateix grup de rotació que el cultiu principal del 
següent any.

• Val la pena incloure adobs verds en la rotació de cultius.

• En la rotació, cal tenir en compte si interessa deixar en guaret una parcel·la. 
Si és així, cal segar l’àrea i deixar l’herba a sobre.

• Pel que fa a la salut de les plantes, suggerim el que segueix:

• L’any abans de cultivar pastanagues com a hortalissa principal, és acon-
sellable sembrar la parcel·la amb facèlia o calèndules, com a adob verd, 
per combatre els cucs del filferro.

• Sembrar o plantar flors i herbes aromàtiques, si més no només als mar-
ges (ajuden a confondre les plagues i estimulen la presència d’insectes 
beneficiosos, p. e. abelles i depredadors).

• A l’hora de marcar els bancals, és una bona idea desplaçar el cultiu no no-
més un bancal, sinó pensar la rotació de manera que hi hagi un espai més 
gran entre el cultiu d’un any i el del següent per tal que sigui més difícil que 
les plagues es moguin d’una hortalissa amfitriona a la següent. 

2.6. El compost i el compostatge

El compostatge és el procés (mètode) per mitjà del qual es produeix compost 
(un producte útil). És com una veritable alquímia, perquè a partir d’un residu 
en descomposició, d’olor desagradable, es pot produir un producte semblant a 
la terra, agradable, fosc, esponjós, friable. Mentre que els residus vegetals o ani-
mals són inestables i és fàcil que es podreixin (fent mala olor i esdevenint antihi-
giènics), un procés de compostatge controlat produeix un compost estable, que 
es pot aplicar amb seguretat al sòl i als cultius en qualsevol època de l’any, no fa 
mala olor i és ric en nutrients per a les plantes i en propietats que milloren l’es-
tructura del sòl.

Entre les propietats positives del compost trobem:

• És ric en humus estable, que ajuda a estructurar el sòl.
• Incrementa la capacitat de retenció de l’aigua del sòl.
• Millora l’aeració del sòl (l’entorn de les arrels).
• Redueix el risc de malalties.
• Redueix les llavors d’herbes adventícies (si el compostatge és controlat).
• Proporciona un alliberament lent i equilibrat dels nutrients per als cultius.
• Millora la capacitat dels sòls per retenir nutrients.
• Millora els sòls argilosos, llimosos i arenosos.

Mètode didàctic: Compostatge
Any Parcel·la I Parcel·la II Parcel·la III Parcel·la IV. 

1. Hortalisses 
d’arrel

Hortalisses 
de fruit

Mongetes i 
pèsols

Hortalisses 
de fulla

2. Hortalisses 
de fulla

Hortalisses 
d’arrel

Hortalisses 
de fruit

Mongetes i 
pèsols

3. Mongetes i 
pèsols

Hortalisses 
de fulla

Hortalisses 
d’arrel

Hortalisses 
de fruit

4. Hortalisses 
de fruit

Mongetes i 
pèsols

Hortalisses 
de fulla

Hortalisses 
d’arrel

FOTO 6: Una pila de compost (Tirczka I.)
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Un bon compostatge s’aconsegueix equilibrant correctament la barreja de ma-
terials de partida i subministrant quantitats adequades d’aire i aigua. Un bon 
equilibri farà que les piles de compost s’escalfin de manera natural i “coguin” 
les llavors d’herbes i els patògens, mentre que al mateix temps, a través de l’ac-
ció de bacteris i fongs, els fems d’animal i les restes de plantes es converteixen 
en compost estable.

La barreja i construcció de la pila és la clau per a l’èxit. Hi ha moltes menes 
d’equipaments disponibles per al compostatge (compostador, voltejador, etc.). 
Però, si es té un bon munt de material recollit, es pot fer una pila de compostat-
ge, sense necessitat de cap eina especial, tret d’una forca de compostatge i ma-
terial de cobertura.

2.7. Passos per fer un bon compost

Recull tant material vegetal de rebuig i fems d’animals com puguis. El bon com-
post s’ha d’apilar quan encara és força fresc. Necessites una bona quantitat de 
material disponible alhora per fer una pila que funcioni (com a mínim un metre 
cúbic). Si només disposes de petites quantitats de material, és una bona idea 
construir una sèrie de compartiments (mira les imatges de compostadors a les 
Fotos 7 i 8) per recollir materials i després construir una nova pila.

El que és important en tots els compostadors és que físicament mantinguin la 
pila de compost junta, permetin la lliure circulació d’aire i ajudin a evitar que 
la pila s’assequi o esdevingui massa humida. Alguns dissenys són més pràctics 
que altres. Et recomanem que fabriquis els teus propis compostadors a partir 
de fusta o palets, si pot ser amb dos compartiments amb una paret compartida 
i una base de sòl nu. Aquest disseny és barat, pràctic i robust i no cal fer servir 
materials insostenibles de plàstic. 

Produiràs un bon compost si disposes d’una quantitat equilibrada de residus 
frescos, humits, verds, fàcilment descomponibles: “verds”, amb alt contingut 
de nitrogen (p. e. fems d’animal, herba dallada, residus d’hortalisses i fruites 
o restes de la cuina, combinats amb residus més secs, més fibrosos, menys fà-
cilment descomponibles) i “marrons”, amb alt contingut de carboni (p. e. pa-
lla, residus fibrosos de la collita, brancatge triturat procedent de l’esporga de 
fruiters i tanques vegetals). Els residus fàcilment descomponibles (verds) tenen 
un alt contingut de nitrogen i sucres disponibles; el residus més secs i fibro-
sos (marrons) tenen un alt contingut de carboni. Es necessita una barreja dels 
dos materials per tal que el compostatge arrenqui i es mantingui en marxa. Els 
materials verds faran que el compostatge arrenqui de pressa (generaran escal-
for) i els materials marrons proporcionaran estructura a la pila (volum i prou 
espai per a l’aire) així com el combustible de carboni que “cremarà” durant el 
procés de compostatge. Principalment són els bacteris (en les etapes primeren-
ques) i els fongs (més tard quan la pila es refreda) els que s’encarregaran de la 

Mètode didàctic: Compostatge – pa per a l’hort

descomposició, i també els cucs de compostatge, més tard, en l’estat més fred. 
Al principi del procés de compostatge, els bacteris que digereixen el material 
generen escalfor. 

Per fer una bona pila:

1. Diposita els materials en capes. Comença al cul amb una capa de 15-20 cm de 
materials marrons. Després afegeix-hi una capa de 10 cm de materials verds. 
Ho pots empolsinar amb cendra, calç o un bon sòl (o compost de fems), abans 
d’afegir-hi una altra capa. La millor eina per a la construcció de la pila és una 
forca de fems, perquè les pues d’aquesta forca estan a una bona distància per 
agafar i tombar el material sense que s’hi quedi encallat. Les pues de la forca 
van bé per afluixar el material, incorporar-hi aire, i barrejar-lo.

Segueix afegint noves capes, alternant 15-20 cm de materials marrons seguits 
de 10 cm de materials verds. Prem la part superior de la pila amb la forca, per 
comprimir el material, especialment si és lleuger i molsut. Si estàs construint 
una pila sense compostador, fes que la primera capa faci, aproximadament, 1 
m de llargada i 2 m d’amplada. Aquesta serà la base de la pila. Cada nova capa 
cobrirà una àrea lleugerament més petita que la capa de sota, de manera que la 
pila formarà una piràmide aixafada. Quan tinguis la pila tan alta com et sigui 
possible (1,5-1,8 m d’alçada), comença el bloc següent de la pila (un altre d’1 m) 
enllaçant-lo amb el bloc previ. D’aquesta manera, la pila de compostatge pot 
ser tan llarga com vulguis, segons el material de què disposis (Foto 9).

FOTO 8. Compostadors amb paret 
compartida (Szél Sz.)

FOTO 7. Compostadors individuals 
junts (UjjA.)
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FOTO 9: Construcció d’una pila de compost (Tircska I.)

Si estàs construint una pila dins d’un compostador, només et cal afegir les 
capes de manera que vagin cobrint la base. Les parets del compostador con-
tindran els materials de manera que cada capa serà de la mateixa mida que 
l’anterior.

2. Un cop formada la pila, o el compostador estigui ple, si aquesta sembla massa 
seca o lleugera, cal afegir-hi aigua i compactar-la avall. La manera més fàcil 
d’afegir-hi aigua és deixar que una mànega ragi sobre un punt de la pila du-
rant 10-15 minuts i després anar-la movent de metre en metre tot al llarg de 
la pila, regant de la mateixa manera. Només cal regar si la pila és molt seca. 
Per comprovar-hi la humitat, s’agafa amb la mà una mostra del material i es 
tenca el puny. Si en prémer la mà no surt gens d’aigua, la pila és massa seca. 
Si només s’obtenen unes gotes, la pila està bé de humitat. Si surt aigua, la pila 
és massa humida i caldrà barrejar-hi una mica de material sec i “marró” (p. e. 
palla de blat o de blat de moro).

3. Per tal que el procés de compostatge arrenqui, és important que a la pila hi 
hagi prou aire i prou aigua. En aquest punt, s’hi poden afegir els preparats 
biodinàmics, si se n’utilitza (vegeu el requadre de més avall). Llavors s’ha de 
cobrir la pila, o bé amb una coberta de compostatge (un material geotèxtil) o 
bé amb palla, o amb qualsevol altre material que deixi entrar aire, però que 
eviti que l’aigua de la pluja hi entri en excés i que protegeixi la pila del sol i 
del vent.

4. Volteja la pila tan sovint com puguis. Un compostatge controlat demana vol-
tejos regulars, que dependran de la quantitat d’aire i aigua i de la temperatura 
de la pila. En un hort normal, es fa difícil de prendre mesures acurades de 
temperatura i humitat, però et pots fer una idea aproximada del que està pas-
sant dins la pila deixant-hi un pal clavat. El pal pot ser de fusta, sense escorça, 

d’uns 2 m de llargada i 3-5 cm de diàmetre i amb la punta afilada per tal que 
sigui més fàcil de clavar. Clava’l al mig de la pila, evitant que arribi al cul, i 
deixa’l allà. Quan inspeccionis la pila, treu el pal i toca la punta que era al 
mig. Quan el procés de compostatge marxa bé, el pal ha d’estar calent i humit, 
però no massa moll ni tan calent que no hi puguis mantenir la mà durant més 
d’un segon. Si el pal és sec, afegeix més aigua amb una mànega (potser et cal-
drà tombar la pila després d’afegir l’aigua, per distribuir-la homogèniament). 
Si la pila és massa calenta o massa humida, també cal tombar-la i sacsejar el 
material completament per introduir-hi aire i ajudar a què les partícules es 
trenquin i tot quedi ben barrejat. Si la pila no s’escalfa gens, pot ser que sigui 
massa seca o massa humida. Si aquest no és el problema, prova de tombar-la 
afegint-hi residus frescos, verds (p. e. herba tallada o ortigues) per fer que el 
procés arrenqui ràpidament.

5. En condicions normals, n’hi hauria d’haver prou amb tombar la pila cada un 
o dos mesos. Torna a cobrir la pila després de tombar-la, per protegir-la del 
vent, la pluja i el sol. Després de 6-9 mesos observaràs que la pila s’ha trans-
format del tot: de residus crus, no descompostos, cap a un or negre, ric, fosc, 
humit, flonjo i esponjós.

6. El compost és a punt per ser utilitzat quan és de color fosc, flonjo, ben des-
compost i fa olor de terra fresca. Pots escampar-lo directament sobre el sòl 
abans de fangar, o passar-hi el rasclet si el que vols és preparar un llit de sem-
bra. Si el vols fer servir com a substrat per a planters, serà millor que el deixis 
que maduri de 6 mesos a 1 any més, per assegurar que sigui prou estable i 
no provoqui problemes a les noves plàntules. Tombant la pila cada parell de 
mesos ajudaràs aquest procés de maduració.

Què no ha d’anar a la pila de compost

Tots els materials d’origen animal poden descompondre’s, però en un hort petit 
és millor evitar la carn, els ossos i altres residus animals perquè atrauen plagues 
i rosegadors. No s’hi pot afegir paper de colors, ni pintures, olis, plàstics o cap 
altre residu no descomponible. Malgrat el que alguns diuen, les fulles de no-
guera i les peles de taronja o de llimona es poden compostar. El que importa és 
tenir una barreja equilibrada.

Preparació del compost biodinàmic
Els pagesos biodinàmics afegeixen a la pila de compost sis preparacions a base 
d’herbes. La fabricació de les preparacions és un procés complex, però se’n pot 
trobar de fabricades a través de les associacions biodinàmiques de cada país. 
Aquestes preparacions poden millorar la qualitat del compost final i, fins i tot, 
reduir el temps de compostatge. Per a més informació visiteu el web www.biody-
namic.org.uk.
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Altres mètodes per gestionar els materials orgànics a l’hort

El compostatge és, sens dubte, l’eina més flexible i potent per gestionar la ma-
tèria orgànica de l’hort. Amb ell, els residus orgànics es transformen en un pro-
ducte d’alta qualitat, ric en humus, creador de fertilitat, que es pot utilitzar a 
qualsevol lloc de l’hort. Com a compost madur és estable i es pot afegir al sòl o 
als cultius més o menys en qualsevol moment. Altres mètodes de gestionar la 
matèria orgànica són l’adobat en verd (vegeu més avall) i la rotació de cultius 
(vegeu més amunt), que si es planifiquen bé optimitzen la matèria orgànica.

Hi ha gent que afegeix al sòl fems de granja parcialment descompost. Encara 
que en determinades situacions això és possible, sovint aquest pràctica suposa 
un malbaratament de nutrients, que no aporta humus estable al sòl i pot pro-
vocar malalties o problemes al cultiu. Nosaltres recomanem que es gestionin 
els residus orgànics, compostant-los per convertir-los en un producte madur o, 
com a mínim, semimadur.

Farina de roques i minerals

Tant el sòl com les plantes es poden beneficiar de l’addició d’algunes farines 
naturals de roques o de minerals, com la zeolita, la calcària o calcària dolomíti-
ca, l’arena verda, les algues calcificades i altres roques minerals (especialment 
les de natura volcànica, com el basalt). Aquests productes poden proporcionar 
al sòl elements traça, encara que la majoria de sòls (especialment els francs i 
francs-argilosos) contenen una bona reserva dels minerals necessaris que, en 
els sòls biològicament actius, esdevenen disponibles per a les plantes. Si experi-
mentes manca de fertilitat, pots afegir farina de roques o altres additius mine-
rals al sòl però, fins i tot llavors, és millor afegir-los a la pila del compost quan 
la construeixis. Alimentaràs les plantes a través d’un compost ric en minerals.

Vídeos sobre compostatge:

Garden Organic:

2.8. Adob verd

Els adobs verds, els cultius de cobertura i els encoixinats són tot maneres de ma-
ximitzar la cobertura del sòl i augmentar-hi la matèria orgànica. És fàcil oblidar 
que, a la natura, és difícil de trobar un sòl despullat. Els ecosistemes naturals, 
clàssicament boscos, mantenen una coberta permanent bàsica, amb fulles que 
cauen a la tardor sobre el mantell profund del terra del bosc. Els sòls i la seva 
vida han evolucionat en condicions de cobertura.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=M1kIpCBD3UI

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=QMZUvORo9WE

Un adob verd pot ser qualsevol planta, que se selecciona pels seus hàbits de 
creixement: alta o baixa, ràpida en créixer i cobrir el terreny, capaç de resistir el 
fred o fixar nitrogen o, fins i tot, capaç de morir durant l’hivern i deixar el ter-
reny relativament net per a un cultiu d’inici de primavera. Els cultius típics que 
s’utilitzen com a adob verd inclouen trèvol vermell, trèvol blanc, veça pilosa, 
pèsols, lleguminoses farratgeres, fajol, sègol, facèlia i trepadella. Però també es 
poden fer servir altres plantes fàcils de sembrar i de germinar (p. e. mostassa, 
civada, espinacs).

Cada adob verd té característiques diferents, que poden adaptar-se a situacions 
particulars. Poden utilitzar-se, bàsicament, de tres maneres:

•	 Adobs verds d’hivern. Se sembren després dels darrers cultius i creixen 
prou com per cobrir el terreny abans de l’hivern. Poden proporcionar una 
coberta gruixuda per al sòl que s’hi incorpora més tard a la primavera, abans 
del cultiu principal (p. e. amb raigràs, com a adob verd, sembrat a la tardor 
abans d’un cultiu principal de cols) o adobs verds d’hivern que el gel mata, 
per permetre una sembra primerenca a la primavera, quan comença la nova 
campanya (la facèlia és d’aquest tipus).

•	 Adobs verds com a cultiu principal. Pot ser útil cultivar-los per obtenir una 
gran quantitat de matèria orgànica mentre que, alhora, ajuden a què el sòl 
descansi, reconstrueixen la fertilitat i ajuden a reduir la pressió de les ad-
ventícies. Aquests adobs verds de temporada principal poden formar part 
de la rotació de cultius, i s’utilitzen on hi ha espai per dedicar-hi una porció 
de terreny. El desavantatge d’aquest tipus d’adobs verds és que aquella tem-
porada no es pot plantar cap cultiu comercial en aquella parcel·la.

•	 Adobs verds sembrats sota cultiu. Aquesta és una pràctica relativament 
nova en horta (encara que és una pràctica antiga), en la que certs cultius 
d’adob verd se sembren al mateix temps que el cultiu comercial, proporcio-
nant cobertura al sòl i, possiblement fixant nitrogen per al cultiu o cultius 
subseqüents. El cultiu d’adob verd se sembra, normalment, en els camins o 
espais entre fileres, un cop el cultiu comercial està ben establert, de manera 
que aquest no noti la competència de l’adob verd (p. e. veça sembrada com 
a adob verd sota les cols).

Vídeo sobre adob verd: 

Mètode didàctic: Apreciant l’adob verd – discussió d’un vídeo

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=slj2rVWDRmQ
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=yya1O2_zeOw
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2.9. Cobertura/encoixinat del sòl

Figura 4: Encoixinat

L’agricultor ecològic busca exemples en la natura: és rar trobar sòls directament 
exposats als rajos del sòl i, si ho estan, és només durant períodes curts. No és 
natural tenir el sòl descobert, només passa perquè el treballem. Qui voldria des-
truir una pastura antiga llaurant-la?

Podem aconseguir un sòl cobert amb els següents mètodes:

•	 Cultius de cobertura. Bàsicament, segueixen els mateixos principis que els 
adobs verds, perquè es tracta de cobrir el sòl. Els cultius de cobertura es po-
den sembrar per a després tallar-los i deixar-los en superfície (p. e. espinacs) 
proporcionant espai per al cultiu principal (p. e. tomàquet). O el cultiu de 
cobertura pot ser el cultiu principal, sembrat de manera que maximitzi la 
cobertura del terreny. Es pot experimentar amb el marc de plantació de la 
cobertura, per exemple, fer que el cultiu cobreixi el sòl en el mínim temps 
possible, deixant menys espai entre plantes (p. e. files de pastanagues sem-
brades a prop).

•	 Encoixinats (Figura 4). Són una altra manera de mantenir el sòl cobert. En 
horts petits, els encoixinats van molt bé. Solen ser de palla, de fenc fet malbé 
o, fins i tot, d’herbes que s’han tallat abans no llavorin, que es fa servir per 
cobrir el terra per sota del cultiu. L’encoixinat és material vegetal mort, di-
positat en la superfície del sòl, entre les files de cultius, que ajuda a prevenir 

la pèrdua d’aigua, evita que hi neixin herbes i proporciona aliment per als 
cucs. L’encoixinat ajuda a mantenir l’equilibri de la vida del sòl, evitant que 
els rajos de sol hi penetrin, i l’assecament sobtat del sòl. Els cultius que ne-
cessiten llum creixen per sobre de l’encoixinat, i els microorganismes del sòl 
poden treballar a l’ombra. Els encoixinats són particularment útils per als 
cultius de llarga durada, que es fan prou grans com per no ser molestats per 
la coberta del sòl (p. e. tomàquets, patates, cols). Els encoixinats artificials (p. 
e. paper, cartró o plàstic biodegradable) són, també, una opció per mantenir 
el sòl cobert.

En sòls arenosos és particularment im-
portant la protecció contra l’assecat ràpid. 
Aquí és possible cobrir el sòl ja a la sortida 
de l’hivern i, quan es vulgui sembrar, no-
més caldrà treure l’encoixinat cap a una 
banda i fer-ho directament sobre el llit de 
sembra humit. D’aquesta manera es pro-
porciona, alhora, aliment per als cucs.

L’encoixinat té desavantatges: el sòl tarda 
més a escalfar-se i als ratolins els agrada 
fer nius en aquest entorn. Tampoc es re-
comana encoixinar al voltant d’arbres jo-
ves, perquè la seva escorça jove pot ser 
danyada i l’encoixinat pot acollir plagues.

2.10. Altres mètodes per a la gestió dels nutrients del sòl

La farina de roques i l’adob foliar no només són útils perquè són una font rica 
de minerals, sinó que també ajuden a enfortir el teixit de les plantes. D’aquesta 
manera, els adobs foliars poden protegir directament les plantes: el te de cua 
de cavall, la calç dolomítica o la zeolita poden reforçar el teixit de les fulles dels 
cultius fent que l’atac de bacteris i fongs sigui més difícil. Els adobs foliars es 

Mètode didàctic: Encoixinat – discussió d’un vídeo

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=3Px1toK4iPM

Mètode didàctic: DAFO de l’encoixinat

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=2brHfHPusac

FOTO 10: Sòl cobert (Ujj A.)
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preparen per cocció o per maceració. Recomanem l’ús de tes d’ortiga i de cua de 
cavall, però també són molt efectius els tes de dent de lleó, milfulles i consolda. 
A la pràctica, es pot afegir gairebé qualsevol herba al contenidor de maceració 
d’adob foliar. Els adobs foliars s’apliquen amb regadora o amb sulfatadora. Pots 
trobar unes quantes receptes útils d’adobs foliars a la Taula 4. L’adob foliar bac-
terial és ric en bacteris del sòl, que són importants per a la fixació del nitrogen i 
la descomposició. Recomanem l’aplicació d’aquests adobs a la primavera, des-
prés de l’última gelada, sobre sòls humits, rics en matèria orgànica.

Pots trobar moltes altres bones idees per aportar nutrients a la Taula 4. L’enllaç 
que segueix et porta als Estàndards de Certificació Ecològica de la Soil Associa-
tion (Soil Association’s Organic Certification Standards, revisats l’agost del 
2016). Les pàgines 74-76 d’aquest document detallen els suplements de nutri-
ents aprovats per a sòl i plantes:

Mètodes de cultiu del sòl
2.11. Mètodes convencionals de cultiu

Bàsicament, en el cultiu dels sòls es procedeix en dos passos: 1) cultiu profund; 
seguit de 2) cultiu superficial.

La manera més comuna de preparar el sòl de l’hort 
és fangant/cavant (cultiu profund) a la tardor, 
abans de les gelades de l’hivern, seguit d’un cultiu 
superficial i una passada de rascle a la primavera, 
per preparar el terreny per a la sembra i el trasplan-
tament.

En els horts comercials o prou grans, tradicional-
ment els sòls es llauraven a la tardor (cultiu pro-
fund utilitzant cavalls o tractor) i després es feia un 
cultiu superficial a la primavera, un cop el sòl era 
prou eixut per treballar-lo i preparar la sembra o el 

trasplantament. El cultiu superficial, normalment, es feia amb la grada de dis-
cos o de cadenes, o amb una grada rotativa.

Enllaç: https://www.soilassociation.org/media/1220/sa-far-
ming-and-growing-standards.pdf

Mètode didàctic: Mètodes de cultiu del sòl 

Cultiu profund (tardor). Tradicionalment, fan-
gant o llaurant. La llaurada es fa amb tractor o 
cavall i es necessita una arada de pala, que tomba 
el sòl, fent que la superfície quedi enterrada. Tant 
la fangada com la llaurada aconsegueixen el ma-
teix resultat d’enterrar els residus de superfície. 
D’aquesta manera, ajuden a reduir la pressió de 
les adventícies i deixen una superfície irregular 
que permet que les gelades de l’hivern i el clima 
penetrin en el sòl i el trenquin, deixant-lo a punt 
per al treball de primavera. 

FOTO 12. Llaurant amb cavalls (Strenchock L.)

Cultiu	superficial. Hi ha tot un seguit de mètodes per al cultiu superficial i una 
àmplia varietat d’eines que es poden utilitzar per aconseguir l’objectiu similar 
de crear una capa superficial flonja i solta apta per a la sembra o el trasplanta-
ment de planter. Es pot utilitzar l’arada de pala tradicional per trencar la capa 
superficial i preparar el llit de sembra. Després d’una fangada basta a la prima-
vera, es poden utilitzar cultivadors manuals de 3 o 5 pues. També podem trobar 
nous tipus d’aixades, La bici aixada és especialment efectiva per treballar àrees 
grans a mà. Hi ha diferents dissenys (la bici aixada de fulles amples oscil·lants 
és una eina molt ben dissenyada).

FOTOS 13, 14 i 15: Eines manuals (Hayes M.; Tirczka I.)

L’aixada rotativa o motocultor és una eina a motor versàtil, adequada per a 
horts comercials o prou grans. El sòl es pot treballar amb bona saó, de manera 
eficient utilitzant l’acció rotativa de les pales de l’aixada. És important no abusar 
d’aquesta màquina perquè pot polvoritzar el sòl i crear, per sota de les pales 
rotatives, una sola de llaurada que les arrels de les plantes trobaran difícil de 
penetrar.

El cultiu superficial es duu a terme, típicament, a la primavera o durant la tem-
porada, quan cal preparar una àrea per a plantar o sembrar. És important asse-
gurar-se que el terreny s’hagi eixugat prou abans de començar a cultivar. Si el 

FOTO 11: Passant el rasclet en un llit de sembra 
(Hayes M.)
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sòl és massa humit, es pot compactar fàcilment 
(especialment en sòls francs, argilosos o llimo-
sos) si el treballem de manera massa precipita-
da. És important esperar fins que el sòl comença 
a eixugar-se en superfície. Podem provar el sòl 
amb una forca abans de començar a cultivar. Si 
la forca penetra amb facilitat i quan es treu que-
da neta, sense sòl adherit a les pues, i els terros-
sos de superfície es trenquen fàcilment, llavors 
els sòl és a punt per ser treballat.

2.12. Mètodes alternatius de cultiu

Encara que la llaurada i el fangat són molt efectius i han estat utilitzats durant 
segles o mil·lennis, hi ha gent que en qüestiona la pràctica perquè deixa la su-
perfície exposada i vulnerable a l’erosió a finals de tardor, hivern i principis 
de primavera. Hi ha també l’argument que el cultiu profund (per sota dels 20 
cm) és, en la majoria de casos, innecessari i, que de fet, pot inhibir la vida del 
sòl, perquè la capa superficial biològicament activa s’enterra i queda privada 
d’oxigen.

Alguns mètodes de cultiu alternatius inclouen el cultiu de pues profundes (ara-
da de cisells) o amb fanga de doble mànec (una eina de mà). Aquest mètodes 
estoven les capes profundes del sòl sense tombar-lo.

FOTO 17: Utilitzant la fanga de doble mànec (Hayes M).

La fanga de doble mànec és una eina relativament nova. És una fanga ample, 
amb dos mànecs i pues que penetren 25-30 cm en el sòl. En lloc de tombar el sòl, 
l’aixeca i afluixa, introduint aire a la zona de les arrels i reduint la compactació.

La llaurada o fangada seguida d’un cultiu més superficial és el mètode tradicio-
nal, que ha estat provat en el temps, de cultivar el sòl. Pretén tenir el sòl a punt 
per a la sembra o el trasplantament, tan aviat com sigui possible a la primavera, 
i aconseguir un llit de sembra raonablement lliure d’herbes. De totes maneres, 
com acabem d’apuntar, cada vegada es valoren més els beneficis de mantenir la 
superfície del sòl coberta tant temps com sigui possible. La permacultura consi-
dera important desenvolupar mètodes que minimitzin el treball del sòl. Mencio-
narem breument dues alternatives més als mètodes de cultius, que redueixen el 
treball de sòl i eviten de tombar-lo.

Sembra directa o llaurada mínima

L’objectiu de les tècniques sense llaurada o llaurada mínima és evitar el tom-
bat del sòl. El sòl es manté cobert la major part de l’any, bé amb material viu o 
encoixinats de matèria orgànica, i el cultiu se sembra o planta directament en 
obertures creades entre l’encoixinat. Els beneficis d’aquest tipus de cultiu con-
sisteixen en què el sòl queda protegit, les herbes inhibides (sempre que l’encoi-
xinat sigui prou gruixut; normalment es necessiten 20-30 cm de palla  o coberta 
similar, per evitar el creixement d’herbes) i l’activitat microbiològica del sòl pot 
continuar fins ben bé la superfície del sòl, de manera similar a com passa en el 
terra del bosc.

Els desavantatges són que cal dedicar temps, energia i potser diners escampant 
i traient el material d’encoixinat (també es pot fer servir teixit de plàstic i encoi-
xinats artificials biodegradables). Segons el material utilitzat, en certes èpoques 
de l’any el sòl tardarà més a escalfar-se (p. e. a la primavera sota palla) i, en àrees 
humides, els llimacs poden esdevenir un veritable problema.

Bancals permanents / bancals enlairats

Els bancals permanents són bancals aixecats en els que s’evita el cultiu profund. 
Si es gestionen apropiadament, hi ha poca compactació, el sòl pot desenvolupar 
una capa flonja, profunda, en la que els organismes del sòl fomenten una bona 
penetració de les arrels. Es pot escampar o incorporar molt lleugerament com-
post en superfície, i els cucs i altres organismes del sòl enfonsaran la matèria 
orgànica en el sòl i la barrejaran.

Bancals permanents. Com el nom suggereix, resten en la mateixa àrea any rere 
any. Com que no hi ha res que retingui les vores dels bancals alçats, el sòl va ca-
ient gradualment, per gravetat, cap els camins. Cada 3-4 anys cal reconstruir el 
bancal, agafant sòl dels camins i afegint-li, però això no representa molta feina.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=HATC3rG6NbQ

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=01hqmFgyVYw

FOTO 16. Motocultor (Tirczka I.) Enllaç de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vg2p5ozjm38
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Figura 6: Bancals permanents

Figura 7: Bancals alçats de fàcil accés

Bancals alçats. En molts aspectes, els beneficis són similars als dels bancals per-
manents, essent la diferència que els bancals alçats es construeixen per sobre del 
nivell del terra, en marcs fets de fusta, pedres, totxos, materials teixits o d’altres 
tipus que puguin retenir el sòl elevat. A banda dels beneficis que ofereixen els 
bancals permanents, els bancals alçats proporcionen: 

• Millor drenatge. 
• Escalfament més ràpid a l’inici de la primavera.
• Bon accés, especialment per a nens o persones en cadira de rodes.

FOTO 18: Bancals alçats baixets (Szél Sz.)

El desavantatge obvi dels bancals alçats és el cost de construir-los. Per aquesta 
raó, només s’utilitzen en horts petits, en parts de l’hort o en situacions determi-
nades (p. e. per a gent amb necessitats especials).

2.13. Protecció dels cultius
A l’Europa central, la temporada de cultiu a l’exterior va, normalment, de mig 
maig a mig novembre. Entre aquestes dues dates es donen les gelades més se-
veres, que fan impossible el cultiu a l’exterior. De totes maneres, hi ha tot un 
seguit de mètodes que es poden utilitzar per allargar la temporada. Inclouen 
l’ús de mantes tèrmiques, túnels, hivernacles (amb calefacció o sense), micro-
túnels desmuntables, caixoneres i llits calents. Tots ells permeten obtenir més 
producció amb la mateixa superfície de cultiu. Per a una discussió detallada 
sobre la protecció de cultius, consulta les pàgines 63-70, capítol 4, del Manual 
d’emprenedoria ecològica – ECOVOC (vegeu la bibliografia).
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De la sembra al desherbatge 3.
Planificació de l'hort, propagació
3.1. Planificació de l’hort

Quan es planifica l’hort, a l’hora de pensar on anirà cada cultiu, hem de tenir 
en compte els nivells de llum del sol i la direcció que aquesta prendrà, així com 
les possibilitats de reg. La rotació de cultius va d’any en any, i ja hem parlat de 
la seva planificació, però en acabar cada temporada, o en començar un any nou, 
caldrà revisar el pla de plantació, tenint en compte l’experiència de l’any ante-
rior i les demandes de la nova temporada. Val la pena, també, pensar si cultivar 
en bancals o en fileres contínues.

Bancals	o	fileres	continues?

Ja hem parlat dels bancals permanents i dels bancals alçats, que tenen beneficis 
particulars, però no tothom treballa en bancals. Tenim dues opcions, organitzar 
l’hort en bancals o en línies continues, sense camins de separació. La Taula 2 
compara els dos sistemes:

TAULA 2: Comparació de fileres contínues versus bancals

Generalment, s’utilitzen bancals en els llocs on diverses persones treballen a 
l’hort. D’aquesta manera queda clar per a tothom per on es pot caminar i per on 
no. Per a superfícies grans, on s’utilitza el tractor, els camins són l’espai per on 
passen les rodes del tractor; així s’evita que el bancal es compacti.

Fileres contínues Bancals

- Els cultius se sembren en 
línies sense deixar camins 
especials i s’economitza en 
terreny.

- Les fileres són ràpides de 
marcar i no cal marcar els 
camins.

- Els cultius se sembren o es planten en 
fileres dins de bancals. L’amplada dels 
bancals varia, però els bancals sempre estan 
separats per camins.

- Les distàncies entre les fileres del bancal 
poden ser menors perquè es treballa el sòl 
des del camí, evitant d’aixafar el lloc on 
creixen els cultius.

- Per marcar els bancals es necessita més 
temps, però un cop marcats queda clar on 
van els cultius i per on circula la gent.

Mètode didàctic: Bancals o fileres?

Per marcar els bancals, val la pena 
d’utilitzar llinyoles (cordills). Man-
tenint el cordill tens, es marquen les 
voreres del bancal o les fileres amb 
el cantell d’una aixada. També es pot 
comprar o fabricar un marcador de 
bancals, que es fixa a la mida estàn-
dard del bancal per poder-ne mar-
car més d’un alhora. Això estalvia 
un munt de feina de moure el cordill 
amunt i avall i també ajuda a asse-
gurar que les fileres del cultiu siguin 
paral·leles, fent que el desherbatge i 
altres tasques siguin molt més efici-
ents. Per crear bancals lleugerament 
alçats, es caven de 5 a 10 cm de sòl del 
camí i es diposita sobre el bancal veí. 
L’amplada del camí es pot escollir, 
però l’amplada mínima normal és de 
30 cm.

Elecció d'espècies i varietats

Un altre tema clau en la horticultura ecològica és una elecció de cultius que tin-
gui en compte les condicions donades del lloc, seleccionant cultius que estiguin 
adaptats i siguin menys propensos a agafar malalties. 

Elecció de cultius

En general, pel que fa a l’horta, no hi 
ha grans diferències entre les diferents 
regions del país, però les tradicions lo-
cals, el coneixement oral i segles d’ex-
periència poden proporcionar molta 
ajuda i informació sobre quins cultius 
són més adequats a cada lloc. Si s’està 
cultivant per al mercat, cal conside-
rar els hàbits dels consumidors locals, 
però amb la utilització de tastos i re-
ceptes és possible introduir nous cul-
tius o varietats i fer que esdevinguin 
populars (p. e. col verda arrissada 
(kale), mostassa bruna (mizuna), ro-
queta).

Elecció de varietats

Dins de cada cultiu hortícola, sovint hi ha moltes varietats diferents (p. e. hi ha 

FOTO 19: Bancals plans (Strenchock L.)

FOTO 20: Varietats locals d’algunes 
hortalisses (Pakot M.)
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centenars de varietats de tomàquets cultivats a Europa). I cada varietat té les 
seves qualitats particulars, l’habilitat de suportar temperatures altes o baixes, 
secada o humitat i resistències a plagues i malalties diverses, per no parlar del 
gust i del color. A cada comarca han sorgit, al llarg dels segles, diverses varietats 
adaptades a les condicions de creixement d’aquella àrea particular, de manera 
que una varietat local pot estar adaptada a un microclima particular, però no 
ser adequada per a una zona a 100 km de l’anterior. Si cada any seleccionem els 
millors individus d’un cultiu i en recollim la llavor, després de 3-4 anys comen-
çaran ja a diferenciar-se de la varietat original procedent de la botiga. Prova-ho 
i comprova-ho tu mateix!

S’aconsella cultivar diverses varietats de cada cultiu, cada temporada, perquè 
mai es coneix a l’avançada quina mena de temps farà aquell any. Amb un ven-
tall de varietats, encara que una d’elles sigui sensible al temps de la temporada, 
hi ha probabilitats que alguna de les altres doni millor resultat, i en pot resultar 
un cultiu extraordinari.

Hi ha tipus de varietats que l’agricultor ecològic pot voler evitar (en parlarem 
més quan arribem a l’obtenció de llavor pròpia). En agricultura ecològica no es 
poden utilitzar varietats genèticament modificades, donat que els efectes dels 
cultius GM sobre l’entorn i sobre la salut humana són desconeguts.

Biodiversitat a l'hort 

A la natura sembla que tot tipus de plantes creixin per tot arreu, però de fet hi 
ha un ordre que s’ha establert al llarg de milers d’anys. La protecció dels cultius 
es basa en tractar de situar cada criatura viva de l’hort en equilibri amb totes 
les altres, siguin plantes, bacteris o talps. Les anomenades criatures “inútils” de 
l’hort o del sòl, de fet, aporten molts beneficis: per exemple les plantes amb olis 
aromàtics poden confondre o dissuadir algunes plagues d’atacar els cultius; les 
flors de color groc atrauen depredadors del pugó; les plantes herbàcies amb flor 
són necessàries per tal que els escarabats depredadors es propaguin; els clavells 
d’Índies (Tagetes) repel·leixen els cucs del filferro del sòl i, per tant, poden pro-
tegir les pastanagues, els cogombres i els tomàquets; l’alfàbrega atrau les abelles 
que, mentre la pol·linitzen, pol·linitzen de passada els cogombres veïns. L’alfà-
brega, l’anet, la sajolida, les borratges, els creixents, les calèndules, els clavells 
d’Índies i una ceba o un api per aquí o per allà, tots plegats, ajuden molt en la 
protecció dels cultius.

Poca gent té en compte el paper que les herbes adventícies juguen a l’hort. Les 
herbes que germinen espontàniament emeten hormones cap al sòl que poden 

Mètode didàctic: Espècies i varietats, variació regional

Mètode didàctic: La varietat és bella

ajudar a la germinació i al creixement saludable dels cultius que volem pro-
moure. Això no vol dir que haguem de deixar que campin al seu gust però, com 
tot, les adventícies no són només una molèstia.

Hi ha algunes plantes que si es planten plegades s’ajuden mútuament a créixer 
més de pressa i amb més salut, i altres combinacions de plantes que són anta-
gonistes. Una bona regla a aplicar és plantar junts el cultius que s’ajuden (són 
bons companys) o que, també, es complementen a la cuina (p. e. tomàquets i 
alfàbrega, cogombres i anet, mongetes i timó, cols i comí).

Podem augmentar fàcilment la biodiversitat de l’hort plantant una o dues plan-
tes medicinals al final de cada bancal o en les fileres dels cultius que tenen un 
cicle llarg. Val la pena crear plantacions permanents d’herbes medicinals peren-
nes al voltant de l’hort creant alguns bancals amples permanents en els racons 
disponibles.

Figura 8: Plantes bones companyes

El cultiu associat d’algunes plantes té certs beneficis:

• Millora del gust. Algunes plantes associades milloren el gust del cultiu prin-
cipal.

• Augment del rendiment. En alguns casos es pot augmentar el rendiment 
total combinant cultius.

• Cooperació. Una planta en pot suportar un altra o fer de coberta del sòl de 
la seva companya.

• Fixació del nitrogen. Les lleguminoses són capaces de fixar, a través de les 
seves arrels, el nitrogen de l’aire en el sòl, que pot aprofitar el cultiu associat 

Mètode didàctic: Per què certs cultius es planten junts?
Mètode didàctic: Plantes sociables?
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(p. e. blat i trèvol vermell).
• Protecció del cultiu. Amb combinacions adequades, es poden controlar els 

insectes, el cuc del filferro, les adventícies i els problemes fúngics.
• Atracció d’insectes depredadors.

Pla anual de l’hort

La rotació de cultius proporciona l’estructura de l’hort, any rere any, però els 
detalls de les zones exactes per a cada cultiu, probablement, variaran d’any en 
any, segons la demanda i l’experiència. És bona idea planificar què es plantarà 
o sembrarà en la temporada que comença, bancal a bancal (o filera a filera). 
Aquesta planificació va bé fer-la durant l’hivern, quan l’hort està tranquil. Un 
pla ben pensat estalviarà un munt de feina i complicacions durant la temporada 
de creixement. Amb un bon pla a les mans, el pagès es pot concentrar en el crei-
xement de les plantes i utilitzar el pla com a referència ràpida.

3.2. Sembra directa o planter?
El cultius hortícoles es poden sembrar directament en la posició final o es poden 
fer néixer en condicions de protecció i trasplantar-los a lloc com a planter. El 
planter normalment és a punt per ser trasplantat quan té 4-5 fulles. Si s’utilitza 
planter, el cultiu es pot collir abans que no si s’hagués sembrat a camp, fent un 
millor ús de l’espai disponible a l’hort.

La majoria de cultius es poden implantar de les dues maneres. La sembra directa 
és més comuna per als cultius d’arrel (amb l’excepció de l’api i l’api-rave) i els lle-
gums (pèsols i mongetes). Els cultius de la família de les cebes poden sembrar-se 
directament, però els bulbs de ceba i les escalunyes es consideren planter, i les 
cebes es poden sembrar d’hora en safates i trasplantar a la primavera quan el 
terreny és a punt; d’aquesta manera s’obtenen cebes primerenques. 

Mètode didàctic: El meu hort

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=G_Acdv-IkdI

Mètode didàctic: Pla anual de l’hort 
Mètode didàctic: Elecció de cultius i varietats

Sembra directa
Preparació del sòl abans de la sembra. 

Un sòl ben preparat té les característiques següents: bona estructura friable, sòl 
ben assentat, anivellat i lliure d’herbes.

Els sòls arenosos tenen bones propietats de drenatge però tenen tendència a as-
secar-se ràpidament i els nutrients es poden lixiviar fàcilment. Per altra banda, 
s’escalfen de pressa a la tardor, la qual cosa és un avantatge de cara a la sembra 
o el trasplantament primerenc.

Sòls més pesats (llimosos o argilosos) són més difícils de treballar: són durs 
quan són secs i enganxosos quan són molls. Cal experiència per saber quin és el 
millor moment per sembrar o treballar aquests sòls (en algun punt ni molt moll 
ni molt sec!). Quan aquests sòls són molls és millor treballar-los al mínim, o no 
treballar-los, per evitar la compactació. S’escalfen més lentament, però també 
s’assequen més lentament que els sòls arenosos. Realment val la pena mante-
nir-hi una bona estructura, perquè a les petites plàntules que han germinat els 
costa de trencar el sòl o els terrosos durs. En aquests sòls, el treball de tardor és 
crític per tenir una bona estructura a la primavera. Les pluges de l’hivern, alter-
nant amb la secada, la neu i les gelades, necessiten penetrar en el sòl, per trencar 
els terrossos. Per això recomanem fangar a la tardor per maximitzar l’efecte del 
clima durant l’hivern. Llavors, a la primavera val la pena de passar el rascle o la 
grada, un cop el sòl ha començat a assecar-se, per evitar una pèrdua excessiva 
d’humitat per evaporació.

Preparació del llit de sembra

Un cop s’ha preparat el sòl, la següent etapa, abans de plantar o sembrar, és 
preparar el llit de sembra. Es tracta, normalment, de deixar el sòl prou fi i pre-
parar una superfície plana en la que poder marcar les línies i sembrar llavors o 
plantar el planter. Una tècnica útil per reduir les adventícies del nou cultiu és 
fer una “falsa sembra”. Es tracta de preparar el llit de sembra 2 o 3 setmanes a 
l’avançada, permetent una primera i després una segona germinació d’herbes 
anuals, que s’eliminen abans de sembrar el cultiu.

Sembra

Podem sembrar directament en fileres (cultius d’arrel, espinacs) o en grups 
(mongetes, carabasses/cucúrbites, blat de moro dolç i, en alguns casos, pèsols). 
Per a carabasses i cogombres pot valer la pena incorporar fems a l’espai on crei-
xerà la planta, per tal d’aprofitar més el compost.

Mètode didàctic: Preparant la sembra 

Mètode didàctic: Sembra a camp o planter?
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Per a una germinació regular, el llit de sembra ha d’estar ben preparat i cal parar 
atenció a la temperatura i la humitat del sòl. A continuació detallem algunes 
consideracions que es poden tenir en compte per ajudar a la bona germinació. 

Per a llavors petites, per evitar de sembrar massa dens o massa espaiat, es bo 
barrejar les llavors amb un agent barrejador, com són serradures, sorra o llavors 
no viables (que han perdut la capacitat de germinar).

Si a l’hivern sobra temps, es poden preparar tires de llavors en paper (cintes de 
llavors). Per a certs cultius de germinació primerenca, enganxarem les llavors 
sobre una tira de paper a distàncies apropiades. Aquestes tires se situen direc-
tament a les fileres, a principis de primavera, i es cobreixen amb terra. Val la 
pena utilitzar aquet mètode per a les llavors més cares, tot i que l’alternativa és 
fer-ne planter. 

S’ha de pensar en el reg dels cultius acabats de sembrar a l’exterior. Cal tenir 
cura, un cop iniciat el reg, de mantenir el terra humit fins que les plàntules 
emergeixin, de manera que les llavors germinades no s’assequin o la superfície 
del sòl s’encrosti.

Hi ha uns quants cultius que realment són molt lents a germinar. Els més cone-
guts són el julivert i la xirivia, que poden necessitar de 3 a 4 setmanes a sortir 
del sòl. Aquests es poden sembrar a l’octubre o a principis de la primavera per 
obtenir una germinació més regular. L’api i l’api-rave també tarden molt a ger-
minar, per la qual cosa va bé de de fer-los en planter.

En lloc de cobrir les llavors amb els productes químics moderns, pots utilitzar 
promotors del creixement i banys antifúngics a base de plantes (a la Taula 9 es 
recullen tes de plantes que ajuden a la germinació de les llavors).

Preparació del planter

Per a les plantes que volen temperatura (tomàquets, carabasses), el planter és es-
pecialment útil, però també els membres de la família de les cols se solen propa-
gar amb aquest mètode. Per fer planter es necessita un espai lluminós que sigui 
possible d’escalfar, o com a mínim estigui ben aïllat de les gelades (per exemple 
un hivernacle). Val la pena d’utilitzar un substrat de qualitat per a planters, que 
ha de ser solt però, alhora, ha de tenir una bona capacitat de retenció de l’aigua. 
Les llavors sembrades s’han de regar de manera regular, mantenint el compost 
humit fins que les llavors germinin i treguin el cap. És important utilitzar només 
sistemes de reg que reguin en gotetes fines (p. e. aspersors de poca pressió o 
regadores amb carxofes de forats petits, amb gotetes de 5 a 10 mm).

Es pot preparar planter en arrel nua, blocs de sòl o safates modulars.

Mètode didàctic: Cultiu d’hortalisses

Mètode didàctic: Preparació del planter

Repicat

El planter s’ha de fer en un espai tancat i protegit. Com més il·luminat sigui el 
lloc, millor. Si és possible, cal mantenir la temperatura constant (entre 12 i 16 ºC 
segons el cultiu). Per tal d’economitzar espai, es pot aplicar la tècnica de repicat 
per mitjà de la qual les llavors es sembren en safates petites i després es repi-
quen en blocs de sòl, mòduls o safates d’alvèols més grans, quan les plàntules 
tenen de 2 a 3 fulles. D’aquesta manera, l’àrea que cal escalfar per activar la 
germinació és més reduïda perquè només ha d’acollir els planters durant dues 
o tres setmanes. Fer el planter d’aquesta manera sol ser típic per als pebrots, 
tomàquets i albergínies, però es pot utilitzar en molts cultius. Un dels beneficis 
de fer planter és que el cultiu és al bancal per un període més curt de temps que 
si fos sembrat, i es pot aprofitar més l’espai disponible.

El repicat es fa utilitzant una pal prim i pun-
xegut o alguna eina similar. Les plàntules 
primes s’aixequen del substrat afluixant-les 
des de sota i agafant-les per les fulles (evi-
tant de fer malbé la tija). Aquestes plàntules 
es col·loquen després a lloc fent un forat en 
el substrat o el bloc de sòl, mòdul, etc. situ-
ant amb cura les arrels dins de la terra, per 
evitar de doblegar-les i assentant la plàntula 
utilitzant un plantador petit.

Blocs de sòl

Algunes plantes (p. e. les de la família de les carabasses) no toleren que se’ls 
remenin les arrels, per això, molt sovint, els carabassons, els cogombres, les 
carabasses, etc. es sembren en blocs de sòl i s’evita el repicat.

3.3. Les diferents hortalisses i els seus requeriments

Entre els aliments que consumim, les hortalisses proporcionen la varietat més 
gran de gustos, colors i textures, i també vitamines i minerals essencials a la 
nostra dieta. La gamma d’hortalisses que podem cultivar és enorme (hi ha fins 
a 200 espècies d’hortalisses a Europa). Les possibilitats són molt més grans i, a 
mesura que vas adquirint experiència cultivant les espècies més comunes, pots 
trobar divertit i valuós d’experimentar amb hortalisses no tan habituals. En 
aquest manual no hem proporcionat una descripció separada de cada hortalissa 
donat que aquesta informació és disponible a altres llocs. 

FOTO 2: Trasplantament de plàntules 

Mètode didàctic: Multiculturalisme de les hortalisses 
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Gestió del cultiu
3.4. Utilització de l’aigua de reg i fertilització suplementària

Després de la germinació, els cultius necessiten:

• Irrigació i fertilització suplementària.
• Cures addicionals (enfilat, eliminació de llucs, etc.)
• Gestió d’adventícies.
• Gestió de plagues i malalties.

Si es vol cultivar una àmplia varietat d’espècies al jardí, especialment als mesos 
d’estiu, caldrà proporcionar aigua a les plantes, a més de la que pugui aportar 
la pluja. L’encoixinat i altres tècniques poden ajudar a reduir l’ús d’aigua però, 
si es vol assegurar una collita de qualitat, caldrà regar quan sigui necessari, per 
evitar l’estrès de la planta i maximitzar l’èxit del cultiu. La manera més simple 
de regar és traginant l’aigua amb galledes o regadores des d’una aixeta de l’hort 
(o a una font natural d’aigua). Regar amb galledes un hort de més de 100 m2 
demana molt temps. Utilitzant una mànega connectada a l’aixeta s’estalvia un 
munt de temps i esforç. Podem regar, de manera efectiva, el planter acabat de 
trasplantar amb mànega.

Si durant la temporada les condicions es mantenen seques, per a àrees per sobre 
dels 200 m2 a 300 m2, es recomana alguna mena de sistema de reg més sofisticat, 
si es vol evitar passar massa temps regant. Les opcions són el reg gota a gota, 
amb aspersors o amb microaspersors. 

Et recomanem que facis el que puguis per estalviar aigua a l’hort. En general, 
regs menys freqüents amb quantitats més grans afavoreixen el creixement i la 
penetració de les arrels, donat que aquestes busquen l’aigua disponible més 
avall en el sòl i en subsòl. Desenvolupant sistemes radiculars profunds i forts, 
els cultius esdevenen més resistents a la sequera perquè no depenen tant de 
l’aigua que hi ha en els primers centímetres del sòl. El reg sovintejat amb petites 
quantitats, particularment en sòls argilosos, sovint provoca un encrostat del sòl, 
reduint l’oxigen disponible per a les arrels. En sòls arenosos, una regada lleuge-
ra sovint s’evaporarà en poques hores i beneficiarà ben poc el cultiu.

Matí	o	vespre?

La millor hora per regar depèn de diferents coses. Normalment, en temps ca-
lorós, es recomana no regar al migdia. Durant la calor de l’estiu, el sòl pot ha-
ver-se escalfat i regar-lo amb aigua freda pot provocar un xoc més gran a les 
plantes que no pas la pròpia calor. Pel que fa als cultius propensos a malalties 
(tomàquets, cogombres, patates, maduixes), regar al vespre pot afavorir malal-

Per aprofundir en el tema de l’ús de l’aigua i el reg, vegeu 
les pàgines 70-81 del Capítol 4 del Manual d’emprenedo-
ria ecològica – ECOVOC.

ties bacterianes i fúngiques. Es recomana regar al matí, llavors el sòl és més fred 
i les condicions són menys favorables a la difusió de malalties, perquè és més 
difícil que es desenvolupi un microclima més humit.

L’elecció del mètode i l’hora de reg han de tenir sempre en compte l’ús de l’ai-
gua més eficient.

3.5. Gestió suplementària del cultiu

Cada cultiu necessita tipus particulars de maneig.

Protecció contra les gelades. Per a la sembra primerenca o per protegir-se de 
les gelades tardanes, hi ha tot un seguit de mesures disponibles:

Cobertes de cultius - mantes tèrmiques. Aquestes cobertes són més efectives si 
es rega abans de la gelada, perquè el gel queda “absorbit” a la manta.

Reg de protecció de la gelada. El sòl que ha estat regat té més capacitat d’ab-
sorbir calor, que pot alliberar-se a la nit. L’aigua mateixa té la característica 
de deixar anar certa quantitat de calor (mentre es congela en les temperatures 
fredes de la nit o de l’alba) que pot protegir el cultiu fins a un cert punt (escalfor 

Mètode didàctic: Sistemes de reg

FOTO 23: Reg amb aspersors (Hayes M.)
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latent d’evaporació). Es pot aportar de 8 a 10 mm d’aigua sobre un sòl sec per 
tal que tingui un efecte de protecció. És important seguir regant fins que el risc 
de gelades hagi passat.

Per protegir-se de les gelades s’utilitzen, de manera habitual, altres mètodes (p. 
e. hivernacles).

Calçat. El calçat s’utilitza en certs cultius per diferents raons: en les patates per 
obtenir més tubercles, en els porros per maximitzar la part blanca i en l’api per 
blanquejar-lo. El calçat també ajuda a controlar les adventícies.

Encoixinat. L’encoixinat entre fileres amb materials diversos pot beneficiar al-
guns cultius.

Enterrat de les tiges. En alguns cultius, com els melons, es pot enterrar part de 
les tiges per tal de subjectar-les a determinats llocs i evitar que els forts vents 
les desplacin.

Cultiu en crestes. A alguns cultius els agrada créixer en carenes. Els cultius 
d’arrel i les patates aprofiten el sòl més profund. Els espàrrecs que es volen 
blanquejar es poden cultivar en carenes.

Fertilització	 suplementària. Alguns adobs poden aplicar-se a través del reg. 
Aquesta pot ser una bona manera d’aplicar adobs foliars, te de compost o farina 
de roques diluïda. Després de la germinació i abans del trasplantament, el te 
d’ortiga pot proporcionar una bona addició de nitrogen que promogui el crei-
xement de la planta. Particularment, en sòls arenosos, on els nutrients poden ser 
rentats fàcilment de la zona de les arrels, recomanem aplicar fertilització suple-
mentària. Quan un adob és aplicat polvoritzat sobre del cultiu s’anomena adob 
foliar. En aplicar adobs foliars, es recomanen dosis menors que, per exemple, 
quan s’apliquen via reg gota a gota. L’assimilació dels adobs foliars a través de 
les fulles és molt eficient.

Aclarida. En cultius amb llavors petites que se sembren densament és important 
aclarir les plàntules deixant distàncies adequades dins de la filera, per perme-
tre un creixement òptim. L’aclarida és sovint necessària per a les pastanagues, 
enciams, ravenets, llavor de rosella, naps i altres plantes que se sembren direc-
tament i tenen les llavors petites. Sovint les plantes arrencades es poden menjar.

Esbrollada. El blat de moro dolç es veu afavorit si s’eliminen els brots que sur-
ten de la base de la tija, perquè els nutrients es concentren en el cultiu. 

Eliminació de brots laterals. Alguns cultius, com els tomàquets, agraeixen que 
se’ls eliminin els brots laterals. L’operació facilita l’enfilat de la planta i la fa més 
fàcil de manejar alhora que es maximitza la qualitat dels fruits. És millor elimi-
nar els brots laterals quan fan de 4 a 5 cm.

Enfilat. Els cogombres, tomàquets, pebrots i, possiblement, albergínies i melons 
sovint es guien perquè s’enfilin a cordills de l’hivernacle o a altres sistemes de 
suport. Si el cultiu és de varietat indeterminada, cal reconduir-lo regularment o 
lligar-lo al suport (xarxa, cordill o canya). Quan fa vent, els cultius lligats de 
manera segura creixen millor, produeixen més, amb més bona qualitat i són 
més fàcils de collir.

Lligat de les fulles. A alguns cultius, quan s’ha arribat a cert estadi de desenvo-
lupament, se’ls lliguen les fulles juntes. Tradicionalment això es fa a les coliflors, 
cards i algunes escaroles i endívies. El lligat ajuda a blanquejar el centre i, d’al-
guna manera, a protegir-lo de la gelada.

Suport en xarxa. Pèsols, cogombres i mongetes d’enfilar són cultius que es po-
den enfilar en xarxes. Cada un d’aquests cultius fa circells que es poden cargolar 
a la xarxa tots sols a mesura que creixen, de manera que no cal lligar-los.

3.6. Sanitat vegetal

En agricultura ecològica, la protecció sanitària del cultiu no tracta d’exterminar 
totalment l’enemic, sinó més aviat de treballar per tal d’evitar que els danys al 
cultiu no passin el llindar econòmic. Si, per exemple, tenim una plaga o un parell 
de plagues que ens poden afectar el cultiu, com ho fem per evitar que es repro-
dueixin? Hi ha tot un seguit de tècniques que són útils a l’hora d’aconseguir ni-
vells acceptables de protecció dels cultius. En agricultura ecològica, sempre 

FOTO 24: Enfilant tomaqueres 
(Hayes M.)

FOTO 25: Sistemes de suport fileres agrupades de 
cogombres (Ferencz L.)
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intentem estudiar com treballa la natura, per tal de desenvolupar mètodes de 
protecció del cultiu que evitin que plagues i malalties arribin a nivells invasius o 
infecciosos.

Els mètodes de producció promouen la protecció del cultiu

Recorda que un dels mètodes més senzills de protecció és la plantació conjunta 
de cultius associats i la maximització de la biodiversitat a l’hort. La selecció de la 
varietat del cultius hortícoles és particularment important, i val la pena buscar 
varietats resistents a les malalties, que solen ser un problema en un hort determi-
nat.

Per a cultius amb risc de malalties bacterianes o fúngiques, és important deixar 
prou espai entre plantes per permetre la circulació de l’aire (p. e. en tomàquets, 
mongetes i cogombres). Per la mateixa raó, és important enfilar i eliminar les 
branques laterals dels cultius. Ja s’ha parlat de regar al matí. Per als tomàquets, 
es recomana eliminar les fulles inferiors quan envelleixen i regar només a terra. 
El reg gota a gota pot ajudar a protegir els tomàquets.

En climes freds i humits, és comuna la malaltia fúngica de marciment dels plan-
ters. Per evitar-la, assegura’t que hi ha bona ventilació i intenta que creixin forts, 
proporcionant-los-hi llum i escalfor adequades. Per evitar infeccions fúngiques, 
es pot ruixar amb un esprai foliar preventiu a base d’all i cua de cavall. 

Les plagues que nien al sòl (cuc del filferro, grill talp, típules, etc.) poden elimi-
nar-se deixant que els pollastres pasturin la zona de l’hort durant el febrer.

Mètodes directes de sanitat vegetal en l’horticultura ecològica

Si s’apliquen bons mètodes de producció ecològica, basats en principis biolò-
gics, es pot evitar l’ús de fitosanitaris químics (plaguicides artificials i de síntesi, 
etc.). De totes maneres, en certes circumstàncies (invasió de plagues i malalties), 
els mètodes de cultiu bàsics no són suficients per produir cultius sans i de qua-
litat comercial. Quan es presenten plagues o malalties específiques es pot esco-
llir entre una gamma de preparacions basades en minerals i plantes, o entre una 
llista de productes ecològics oficialment aprovada. Els organismes de certifica-
ció ecològica de cada país publiquen llistes de productes aprovats, que 

Mètode didàctic: Es tracta també de sanitat vegetal?
Mètode didàctic: Sanitat vegetal

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=J-EAhXER82I
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=H-Pb0Ey9r0E

Mètode didàctic: M’estima, no m’estima...

normalment es recullen a les pàgines web de l’organisme certificador (p. e. a 
Hongria el web de Biokontroll Hugaria, al Regne Unit el web de la Soil Associ-
ation, etc.). 

Els Annexos 6, 7 i 8 recullen taules amb preparacions que poden ser útils.

L’enllaç que segueix pot ajudar a identificar diverses plagues i malalties, a partir 
de fotografies i descripcions:

En aquest enllaç es pot trobar informació sobre sanitat vegetal dels cultius eco-
lògics:

Depredadors naturals

Quan ens adonem que cada ser viu té els seus depredadors naturals, veiem 
l’equilibri de la natura en acció. En horticultura ecològica, s’intenta fer el millor 
ús dels cicles naturals de plagues i malalties i dels seus depredadors (cicles 
vitals, necessitats de reproducció, plantes hostes, hàbitats protegits, etc.). De 
manera que, si tot va bé, es pot establir un equilibri natural a l’hort, mantenint 
les plagues i les malalties sota control, i fent que els danys es trobin en nivells 
acceptables.

Productes / agents ecològics de sanitat vegetal. Donat que són productes es-
pecífics per a cada espècie, produeixen menys danys al medi ambient, perquè 
només afecten una plaga o un insecte específic. De totes maneres, donat que 
la seva efectivitat és tan específica (i són ells mateixos organismes vius), s’han 
d’utilitzar de manera molt precisa. El moment i les condicions meteorològiques 
durant l’aplicació són crítics i les condicions d’emmagatzematge (p. e. refrige-
ració, protecció de la llum solar, etc.) són realment importants. Quan les con-
dicions són les correctes, el control biològic de plagues i malalties pot ser ex-
tremament efectiu, però només si se segueixen els procediments correctes. És 
més complicat que aplicar verins químics, però pot ser més efectiu i certament 
menys perjudicial per al medi ambient.

Els productes basats en coure no s’haurien de barrejar amb agents de control 
biològic, per efectivitat i perquè els productes fitosanitaris ecològics poden ser 
cars.

Enllaç: https://www.soilassociation.org/what-we-do/orga-
nic-standards/
Enllaç: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-far-
ming/what-is-organic-farming/organic-certification_en

Enllaç: http://www.bbc.co.uk/gardening/advice/pests_and_
diseases/identifier.shtml?black_bean_aphid

Enllaç: https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_pest_control
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Bacteris. Existeixen bacteris que fan que els escarabats de la patata i diverses 
erugues que provoquen danys als cultius emmalalteixin. Hi ha fitosanitaris fa-
bricats a partir d’aquests bacteris (p. e. Dipel contra erugues, Novador contra 
l’escarabat de la patata) i que es poden utilitzar a l’hort ecològic. Per saber el 
millor moment per aplicar el fitosanitari, es poden utilitzar trampes de feromo-
nes (són hormones sexuals que atrauen els membres de l’altre sexe). En el cas de 
plagues d’insectes, la utilització de feromones pot ajudar a atraure insectes per 
saber quan esdevenen actius.

Fongs. Hi ha productes fitosanitaris que contenen fongs específics que poden 
ser utilitzats com a protecció enfront de malalties (p. e. Fusarium) o plagues (p. 
e. cuc del filferro, nematodes) residents al sòl. 

Marietes. Les larves de les marietes s’utilitzen 
per al control biològic del pugó (p. e. pugó ne-
gre de la favera) i es poden comprar en caixes. 
Només són efectives si s’utilitzen en espais tan-
cats com un túnel o un hivernacle. Una única 
larva de marieta es pot menjar 50 pugons cada 
dia. Si per casualitat trobes una larva de marie-
ta alimentant-se de pugó, val la pena perdre 
uns minuts mirant a quina velocitat devora les 
seves preses. És una imatge que no oblidaràs!

Vespes depredadores. Les petites vespes depredadores ponen els ous sobre de 
les larves dels pugons just quan surten de l’ou. Quan les larves de les vespes 
surten de l’ou es mengen la larva del pugó des de dins. L’efecte de les vespes 
paràsites es pot observar en els pugons que es desenvolupen: apareixen punts 
brillants i després un forat, per on la vespa perfora la closca i surt volant.

Enllaç: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=507

FOTO 26: Insectes depredadors – Marieta i pugó (Tirczka I.)

Depredadors (invertebrats i vertebrats: de dues i quatre potes). Sírfids, esca-
rabats depredadors, tisoretes, crisopes, marietes, així com ocells (p. e. malleren-
gues blaves) i mamífers (eriçons, talps, etc.), tots tenen un paper important a 
jugar en el control de plagues de l’hort.

Si no s’utilitzen plaguicides a l’hort, es permet que s’hi estableixi un equilibri 
natural. Això no vol pas dir que els problemes amb plagues hi desapareguin, 
però el dany que provoquen es queda a nivells acceptables i la reproducció de 
les plagues es manté controlada. Per establir aquest equilibri natural és real-
ment important que a l’hort hi hagi biodiversitat, amb varietat d’arbres i arbus-
tos, etc. La biodiversitat és la riquesa d’espècies d’un hort o d’un ecosistema. Un 
principi bàsic de l’ecologia i de l’horticultura ecològica és que com més diver-
sitat d’espècies més estable és el sistema i més capaç de resistir pressions i xocs 
(p. e. la infestació de plagues).

Per exemple, al fruiterar, podem proporcionar llocs on les tisoretes es puguin 
amagar omplint testos amb palla i penjant-los cap per avall.

Als eriçons els agrada de fer el niu sota d’arbustos o piles de compost, que po-
den ser un refugi útil. Val la pena buscar a internet per veure com construir, 
fàcilment, una casa per als eriçons, un hotel d’insectes o un refugi per a grano-
tes. Si es prefereix, se’n pot comprar de construïts.

Els ocells també proporcionen un servei valuós. Es poden fer servir galliners 
mòbils, a la primavera, per netejar el terreny de plagues i preparar la superfície 
del sòl.

Per fomentar la presència d’ocells, es poden 
instal·lar caixes niu. Les menjadores, a l’hi-
vern, i els recipients plens d’aigua, on puguin 
banyar-se, animen els ocells a quedar-se a 
l’hort. Si pots proporcionar refugi contra el 
fred extrem a l’hivern i la calor sufocant a l’es-
tiu, et veuràs premiat amb la presència dels 
amics amb plomes. Una sola mallerenga bla-
va consumeix 50 kg d’erugues a l’any!

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=E2aIEQjt9zE

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=t1QRdlvcWmE
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=uzNZI_-dEnQ

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=ZTfgmeId7mM

FOTO 27; 28; 29: Hotels d’insectes (Ujj A.)
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FOTO 31: Tes i maceracions de 
plantes. Extracte de tanarida 
contra el pugó (Ferencz L.)

Te i maceracions de plantes

Hi ha plantes que un cop macerades o bullides en aigua ajuden a protegir els 
cultius. Podem dividir-les en tres tipus: 1) tònics dels cultius, 2) adobs foliars (p. 
e. cua de cavall, maceració d’ortiga, consolda) i 3) plantes amb efectes diferents 
contra plagues i malalties (p. e. te fresc d’ortiga, suc de rave rusticà, escorça de 
roure) o que les seves aromes superen l’aroma del cultiu (p. e. donzell, all) Al-
guns tes de plantes es poden utilitzar per pretractar les llavors abans no germi-
nin. Les taules 5 i 9 de l’Annex proporcionen receptes útils d’adobs foliars, pro-
tecció dels cultius i tractament de les llavors. Pots visitar, també, l’enllaç següent:

3.7. Altres productes i materials 

La farina de roques es pot utilitzar de dues maneres: aplicada al sòl n’incrementa 
el contingut nutricional; aplicada polvoritzada sobre el teixit de les fulles (com a 
adob foliar) pot ajudar a augmentar la resistència del cultiu a les infeccions bac-
terianes i fúngiques.

Una polvoritzada d’àcid làctic diluït (p. e. de llet crua diluïda) pot ajudar a pro-
tegir contra les infeccions víriques introduïdes per pugons.

Les aplicacions de preparacions de bacteris del sòl després d’una gelada, si els 
sòls són humits, hi poden afavorir el creixement de cultius de bacteris benefici-
osos. Aquests bacteris poden fixar nitrogen de l’aire o descompondre la matèria 
orgànica del sòl (aquesta tècnica no funciona si el sòl és sec o li manca matèria 
orgànica).

Enllaç: http://www.organicauthority.com/organic-gardening/
organic-gardening-fertilizers-recipes.html

Es pot polvoritzar permanganat de potassi contra les malalties fúngiques, però 
només en arbres fruiters i vinya (hauries de comprovar si el seu ús és aprovat a la 
normativa ecològica local).

La cendra, com que té un pH alt, és bona com a esterilitzant. Durant el cultiu, 
escampada sobre un sòl humit, permet que aquest absorbeixi el potassi i el fosfur 
que conté. D’aquesta manera, s’aconsegueixen maduixes, remolatxes i pastana-
gues amb més bon gust. També es pot barrejar amb el compost madur abans 
d’aplicar-lo al sòl. No se n’afegeix a la pila activa perquè, degut al seu alt pH, 
alliberaria nitrogen en forma d’amoníac.

El pròpolis d’abella es pot utilitzar contra bacteris, fongs i algunes plagues.

Contra bacteris i fongs, també es pot fer servir oli essencial d’arbre del te i oli 
de llavors d’aranja diluïts.

3.8. Productes especials de sanitat vegetal

Trampes de paper adhesiu de colors. Es poden utilitzar trampes de cartró ad-
hesiu contra certes plagues: de color groc contra la Minadora de fulles (Liriomy-
za trifolii) i de color blau contra els trips. 

Trampes de feromones (“els perfums dels insectes”). Donat com treballen, són 
específiques de cada espècie. El mascle se sent atret pel perfum de la femella i 
queda atrapat a la superfície enganxosa de la trampa. En petits horts, la mateixa 

Enllaç: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=621 

Enllaç: https://www.nutriteam.com/garden
Enllaç: http://homeguides.sfgate.com/tea-tree-oil-fungicide-
plants-57276.html

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=jH0425VzERs
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=8XBcnmKQYnc
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=7DNI92Iz4AE

FOTO 30: Tes i maceracions de plantes a Mátyás 
Nemes, Fülöpjakab, Hungary (Szél Sz.)

FOTO 33: Trampes d’insectes 
(Tirczka I.)

FOTO 32: Trampes de paper ad-
hesiu de colors (Tirczka I.)
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trampa de feromones serveix de mètode de protecció. Per 
a àrees més grosses, les trampes de feromones s’utilitzen 
per controlar el nivell d’insectes i calcular el millor mo-
ment per polvoritzar.

En el cas de les bràssiques (la família de les cols), es pot 
caçar el saltricó de la col (Phyllotreta cruciferae) movent, 
sobre la línia, tot al llarg del cultiu, una targeta enganxo-
sa. Mentre es passa la targeta, es molesta els saltricons, 
que salten cap amunt i queden adherits a la superfície. 
Es pot utilitzar la mateixa idea per atrapar altiques ins-
tal·lant una cinta adhesiva al terra, a prop del cultiu. Per 
a arbres fruiters, es poden atrapar algunes plagues (p. e. 
formigues que afavoreixen el pugó) subjectant una cinta 
adhesiva que no s’assequi al voltant del tronc de l’arbre, 
per sobre del terra.

Les bràssiques suporten un munt de plagues i es podem protegir mitjançant 
una xarxa contra insectes espessa, que s’instal·la directament sobre el cultiu. 
Les xarxes contra insectes poden, també, col·locar-se als hivernacles. Treballen 
bé si cobreixen les entrades dels túnels.

Per protegir els cultius contra llimacs i cargols recomanem l’ús de trampes de 
cervesa, o envoltar el cultiu amb una capa de cendra de llenya o pedra calcària. 
Per mantenir controlada la població de llimacs i cargols és una bona idea criar 
ànecs xerraires.

Contra les vespes, es poden utilitzar trampes de sucre, mentre que els insectes 
nocturns es poden caçar amb trampes de llum.

3.9. Gestió d’adventícies

Sovint es pensa que els problemes més grossos a l’hort ecològic provenen de les 
plagues i malalties. En realitat, el control de les herbes adventícies és el que ocupa 
més temps al pagès ecològic. El que es pretén amb la gestió de les adventícies és 
arribar a un equilibri sa, més que no pas a la seva erradicació a qualsevol cost. 
Les herbes són les cobertes naturals del sòl i, com a tals, no són les enemigues. De 
totes maneres, si volem obtenir cultius de bona qualitat, és important que siguem 
capaços de mantenir, de manera eficaç, les adventícies al seu lloc.

Enllaç: https://en.wikipedia.org/wiki/
Pheromone_trap

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=oWTqHwnhn5k

Enllaç: http://www.rothamsted.ac.uk/insect-survey/resources

FOTO 35: Policultiu a l’hort ecològic (Hayes M.)

El control de les adventícies s’aconsegueix, en pri-
mer lloc, a través d’una rotació de cultius ben pla-
nificada i també amb falses sembres que deixen el 
sòl net per a la sembra o la plantació. El mètode de 
falsa sembra (vegeu la preparació del llit de sembra) 
és molt útil, especialment quan se sembren cultius 
lents a germinar (p. e. pastanagues, julivert).

L’ús de cobertes de sòl i d’encoixinats és també una 
bona manera de controlar les herbes, sobretot en els 
horts petits.

Control de les herbes amb aixada o binadora i a mà

El mètode clàssic per eliminar les herbes d’un cultiu ja establert és utilitzar eines 
manuals. A banda de controlar les herbes, l’aixada ajuda a proporcionar oxigen 
a les arrels del cultiu i estimula el creixement de les plantes perquè “esporga” 
els pèls de les arrels. Amb l’aixada es va més de pressa que no pas arrencant les 
herbes a mà, de manera que sempre val la pena maximitzar l’ús de l’aixada o 
la binadora i minimitzar el desherbatge manual. Un desherbatge efectiu amb 
aixada o binadora depèn de tres coses:

FOTO 34: Xarxa contra insectes 
(Szél Sz.)

FOTO 36: Diverses binadores 
manuals (Ujj A.)
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• Distància adequada entre els cultius. Els cultius s’han de sembrar o plantar 
en línies rectes per fer el binat més fàcil i utilitzar millor l’espai. Sempre cal 
ajustar l’espai entre plantes a la filera i l’espai entre línies, per tal de poder 
passar còmodament amb la binadora, però sense deixar més espai del ne-
cessari. Sovint es pot plantar o sembrar més espès del que típicament es 
recomana. L’avantatge de cultius més atapeïts és que aquests estableixen 
una coberta del sòl més aviat que no pas si estiguessin més espaiats. Un cop 
el sòl queda cobert, és més difícil que les noves herbes entrin en competició 
amb el cultiu ja establert.

• Eines adequades. Existeix una àmplia varietat d’aixades i binadores, cada 
una de les quals té certs avantatges i desavantatges. L’aixada ampla tradici-
onal és útil per desherbar entre cultius grans, però és difícil de fer anar en 
espais més reduïts. Els aixadons, xapos i tallants són més efectius, perquè 
arriben a espais més petits, però cal utilitzar-los tenint cura de no espatllar 
el cultiu. Les aixades oscil·lants poden ser molt ràpides i efectives, però no-
més es poden utilitzar quan les herbes són molt petites i el sòl fi i flonjo amb 
una superfície anivellada.

• Preparació adequada del sòl. El desherbatge és més fàcil quan el terra és 
pla i ha estat treballat en agregats solts i friables. El sòl no ha d’estar molt 
humit perquè es pot danyar l’estructura del sòl i les herbes poden arrelar de 
nou. En condicions de secada, es poden deixar les herbes en superfície per 
tal que s’assequin; d’aquesta manera es retornen nutrients al sòl, mentre es 
descomponen. Quan és humit, s’han de recollir. 

En l’horticultura ecològica, no es pot prescindir del desherbatge a mà. És es-
pecialment necessari per als cultius que es sembren directament i en els que és 
difícil d’acostar-se al cultiu amb la binadora. Les pastanagues, les cebes i altres 
plantes que se sembren directament a camp, així com els cultius de creixement 
lent s’han de desherbar quan les herbes són encara petites, per evitar la compe-
tició amb el cultiu a l’inici del creixement.

Alguns cultius es poden mantenir nets d’herbes calçant-los. Cultius més alts i 
més avançats (p. e. les patates i el blat de moro dolç) poden gestionar-se amb 
desherbatge a mà mínim, si es calcen regularment per enterrar les herbes joves.

Els desherbatge	tèrmic	amb	flama és una eina alternativa per controlar les ad-
ventícies en l’hort ecològic. En cultius lents a germinar, es pot fer una passada 
de desherbatge de flama abans de l’emergència de les plàntules. El moment és 
important, cal assegurar-se que les flames no afectaran el cultiu que encara no 
ha tret el cap però, si s’utilitza bé, pot ser molt efectiu, especialment per a cultius 

Mètode didàctic: Aixades i altres eines: Memory (joc de 
memòria)

Mètode didàctic: Desherbant a mà i amb aixada 

de sembra directa (pastanagues, julivert d’arrel, xirivia, ceba). Els cultius de la 
família de les cebes es poden flamejar amb cura entre les línies, un cop el cultiu 
s’ha ben establert.

3.10. Guardar-se la llavor

La base per poder-se guardar la llavor és utilitzar varietats de pol·linització 
oberta, és a dir, varietats tradicionals, no híbrides. Les varietats de pol·linització 
oberta donaran llavors de la varietat seleccionada. Això vol dir que la propera 
generació de la collita tindrà les característiques de les plantes individuals que 
hem seleccionat. Les llavors dels híbrids (F1) ens donaran plantes diferents a la 
següent generació. Els híbrids són un creuament artificial entre dues varietats 
que combinades a la primera generació (la primera generació o F1) donen un 
cultiu amb característiques desitjables (p. e. alt rendiment, mida uniforme, etc.) 
però que, si seleccionem a partir d’aquesta generació, la següent no mostrarà 
les mateixes característiques. Les llavors híbrides més populars són les de co-
gombre, pebrot, tomàquet, blat de moro dolç i els cultius de la família de les 
cols (p. e. cols de Brussel·les), tot i que cada vegada hi ha més cultius amb llavor 
híbrida. Part de la sostenibilitat de l’horticultura resideix en el fet de ser capaços 
de cultivar varietats en les que puguem confiar i de les que puguem guardar la 
llavor.

Si volem guardar llavor d’una varietat particular, marcarem unes quantes plan-
tes individuals, les que millor mostrin les característiques que ens interessa pre-
servar (p. e. un cabdell gros d’enciam, un color). Deixarem llavorar les plantes 
que hem marcat i collirem les llavors quan estiguin a punt. Cada espècie té les 
seves característiques particulars en termes de recollida de llavor. Per exemple, 
les cucúrbites (membres de la família dels cogombres) es pol·linitzen amb molta 
facilitat de manera creuada; això és, una varietat, o fins i tot una espècie, es pot 
creuar amb una altra. De manera que, si això passa, la següent generació serà 
diferent, tant del pare com de la mare (o podrà tenir característiques de tots 
dos). Això es veu fàcilment si cultiveu dos tipus de carabassa màxima una al 
costat de l’altre. En cultius que es creuen fàcilment, hem de deixar un espai d’aï-
llament entre varietats, si volem preservar les característiques de cada una per 
a l’any següent. Les distàncies d’aïllament són diferents per a cada cultiu. En 
l’enllaç següent podeu trobar taules de distàncies per a cada cultiu.

Els llavoraires també fan servir xarxes contra insectes per aïllar les plantes i 
evitar la pol·linització creuada.

Les varietats de pol·linització oberta encara són fàcils de trobar. Sovint se les 
anomena varietats tradicionals. Pots consultar l’etiquetat del paquet de llavors 
o preguntar, quan en compris, si no ho tens clar. Si et guardes la llavor, és im-
portant recordar que abans de recollir-la cal assegurar-se que aquesta ha madu-
rat del tot a la planta. S’ha de collir seca (o fer-la assecar ràpidament) i emma-
gatzemar-la en un lloc fresc i sec.

Enllaç: Howtosaveseeds.com/table.php
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Collita en general 4.
Hi ha tot un seguit de cultius dels 
quals és fàcil guardar llavor (rave-
nets, enciam, mongetes, tomàquets). 
També és el cas de les herbes anuals 
(alfàbrega, anet, sajolida, calèndula).

Pel que fa a les plantes bianuals 
(plantes que només fan llavor el se-
gon any), per tal d’obtenir-ne llavor 
és millor deixar algunes plantes indi-
viduals a camp durant l’hivern (p. e. 
pastanagues, pastanagues blanques, 
xirivies, cols savoy). Aquests cultius, 
que passen l’hivern a camp, normal-
ment s’espigaran fàcilment a la pri-
mavera següent, i se’n pot guardar la 
llavor a finals de primavera/estiu. En 
el cas de les remolatxes, com que no 
aguanten hiverns massa freds, és mi-
llor collir-les totes abans de l’hivern 
i seleccionar-ne alguns individus del 
cultiu per guardar, tallant les fulles 

per permetre la rebrotada. Llavors, a la primavera, es poden replantar. Les va-
rietats de cebes es poden tractar de la mateixa manera, però tenint cura de no 
barrejar-les perquè les cebes es poden pol·linitzar creuadament.

És fàcil guardar la llavor dels tomàquets, pebrots i cogombres (deixant que els 
fruits arribin a maduresa). També les llavors de mongetes i pèsols són fàcils de 
guardar, però cal assegurar-se que la tavella sigui seca del tot (de manera que 
els pèsols o les mongetes sonin en moure la tavella), però evitant una recol·lec-
ció massa tardana, quan la tavella ja s’hagi obert i hagi deixat anar les llavors. 
Algunes varietats de mongeta necessiten aïllament. Potser et caldrà fer algun 
experiment al respecte.

Llibre recomanat: (Heistinger, 2013) The Manual of Se-
ed-Saving: Harvesting, Storing and Sowing Techniques for 
Vegetables, Herbs and Fruits.

4.1. Maduresa

Cada cultiu té característiques pròpies de collita i emmagatzematge. L’elecció 
del moment adequat de collita, que depèn de l’ús que es voldrà donar al pro-
ducte (venda, consum en fresc, processat), pot tenir un gran efecte en la qualitat 
del cultiu. Cada cultiu té característiques de maduresa específiques, depenent 
de si parlem de fulles, tiges modificades, arrels, fruits o flors.

Quan parlem alhora de maduresa biològica i ecològica estem parlant d’aquells 
cultius dels quals consumim el fruit (tomàquets, cogombres, carabassa, etc.). La 
maduresa biològica es dona quan el cultiu és a l’estadi en el qual la llavor ja és 
viable; això vol dir que, si la sembrem, germinarà. La maduresa econòmica es 
dona en el moment que el cultiu té el més alt valor econòmic, sigui perquè és a 
l’estadi òptim d’emmagatzematge o perquè té el millor gust si ens el mengem.

Normalment, collim els següents cultius en la seva maduresa econòmica: pèsols 
tendres, mongeta tendra, pebrots verds, tomàquets verds, albergínies, carabas-
sons, cogombres, blat de moro dolç. Si els collim més endavant, en la seva ma-
duresa biològica, no estaran a molt bon punt per menjar-los.

Collim en la seva maduresa biològica, que també coincideix amb la seva madu-
resa econòmica, els següents cultius: tomàquets, pebrots vermells, melons, cara-
basses.

Collita per a vendes de producte fresc a mercat
4.2. Grups d’hortalisses per tipus de collita

Grup 1. Hortalisses de fulla (p. e. enciam, canonges, espinacs, agrella, etc.)

Normalment, els collirem a mà, fins i tot en àrees grans. A la pràctica, només 
podem emmagatzemar aquests cultius durant un període curt de temps a 
2-4 ºC, de manera que és millor collir-los tan a prop com sigui possible del 
moment de la venda.
Als cabdells d’enciam se’ls tallen les fulles lletges, deixant només la part del 
cabdell que fa goig. Nosaltres normalment tallem les arrels. Val la pena po-
sar-los cap per avall en empaquetar-los en caixes. D’aquesta manera con-
serven la humitat i la frescor i, si fa calor, va bé tapar-los amb un drap fresc 
i humit. Fins i tot per a períodes curts, cal emmagatzemar-los a l’ombra en 
el lloc més fresc possible (un celler o magatzem, si no es poden entrar dins 

Mètode didàctic: Maduresa biològica o econòmica?

FOTO 37: Xirivies espigades (Hayes M.)

Enllaç: http://www.howtosaveseeds.com/
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Mz6rN-LJWrI
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=qifn5eR5s6Y
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d’un refrigerador). Normalment els transportem en caixes de plàstic. Pot va-
ler la pena de rentar-los en aigua neta i freda, i després emmagatzemar-los 
en un lloc fresc on s’assequin les gotes. Les hortalisses de fulla, en temps 
calorós, es fan malbé fàcilment. És millor mantenir-les tan fresques com si-
gui possible fins al moment de la venda. Rarament s’emmagatzemen, com a 
molt en petites quantitats (p. e. els espinacs poden guardar-se congelats). És 
millor collir-les al matí, si és possible amb la rosada de la matinada encara 
present, per vendre al mercat al matí següent.

FOTO 38: Enciam en caixes de plàstic a punt per al mercat (Ferencz L.)

Grup 2. Solanàcies - família de la patata (pebrot, tomàquet, albergínia, patata)

En aquest grup, la collita es fa tant durant la maduresa econòmica com la 
biològica. A més de per a la venda al mercat, aquestes hortalisses sovint 
s’utilitzen per a processat, i s’emmagatzemen un cop processades. Els tomà-
quets es transporten millor en safates planes i es venen sense treure la tija. 
Els pebrots i les albergínies es transporten bé en caixes de plàstic. 

• Pel que fa als pebrots verds, és particularment important fixar-se en les 
seves condicions de maduresa. És millor collir-los quan tenen la mida de 
maduresa, però abans no comencin a canviar de color. En aquest estadi 
són durs al tacte, brillants, de bona mida i és possible de notar que són 
carnosos.

• Les patates es poden vendre en fresc o emmagatzemar-les. Normalment 
es renten i es transporten en caixes de plàstic, abans de portar-les al mer-

cat, però un cop rentades no es guarden bé. Poden emmagatzemar-se, 
també, en sacs de xarxa. S’ha d’anar amb cura de no danyar les patates 
durant la collita o la rentada. Normalment, les patates emmagatzemades 
es renten abans del transport quan es volen vendre a mercat.

Grup 3. Hortalisses d’arrel (pastanaga, nap, api-rave, remolatxa, xirivia)

Si es recol·lecten per vendre al mercat, és 
ideal collir les pastanagues amb les fulles, 
perquè d’aquesta manera el consumidor 
pot veure que són fresques.
A l’api-rave se li tallen les arrels i es pelen 
les fulles més exteriors, fins arribar a les 
fulles fresques i verdes del centre.
 Pel que fa a les remolatxes, quan se’ls re-
talla l’arrel i les fulles s’ha d’anar amb cura 
de no tallar la remolatxa si es vol evitar 
que sagni i quedi poc atractiva per al con-
sumidor. Les fulles de les remolatxes es 
poden vendre per separat en menats, per-
què es poden menjar crues i cuites.
Pel que fa a les xirivies, normalment se’ls 
tallen les fulles.
Els naps i les pastanagues es poden com-
binar amb vegetals per a les sopes.
La majoria de pagesos renten les arrels 
abans de portar-les al mercat. Si cal ren-
tar-ne un munt alhora, es va més de pres-
sa si s’omple una tercera part d’un recipi-
ent de plàstic. Un cop les arrels són dins, 
se’ls treu tanta terra com es pot amb una 
mànega i, després, es sacseja amb vigor 
el recipient, de manera que les arrels ras-
quin unes amb altres. Després s’utilitza la 
mànega de nou i es repeteix el procés fins 
que les arrels queden netes. Aquest mètode és molt més ràpid que rentar 
cada pastanaga o cada remolatxa individualment. Si les arrels es recol·lecten 
per a emmagatzemar, es tallen les fulles i no es renten.

Grup 4. Cucúrbites (cogombres, carabassons, carabasses, etc.)

• Els melons s’han de collir quan són madurs. Això és quan són encara 
ferms però ja desprenen una bona aroma. Si la tija del meló (o les síndri-
es) s’ha marcit i es desenganxa fàcilment del meló, és que segurament 
és madur.

FOTO 39: Rentant menats de pastanagues 
per vendre-les fresques a mercat (Hayes M.)
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• Els cogombres d’enfilar es cullen segons la mida. Si comencen a tor-
nar-se grocs, ja s’han passat. Els cogombrets per a conserva es cullen di-
àriament quan fan de 2 a 4 cm de longitud. Els cogombres d’amanida no 
s’han de collir amb tanta freqüència i es poden collir a la mida preferida.

Grup 5. Llegums (pèsols i mongetes)

• Els pèsols i tirabecs és millor collir-los ben frescos perquè, un cop collits, 
ràpidament perden la dolçor.

• Collim les mongetes tendres quan han arribat a la mida desitjada, però 
encara són tendres i la llavor encara no s’ha començat a inflar perquè, 
quan esdevenen més filoses, no són tan bones. Les faves i les mongetes 
per menjar amb gra tendre s’han de collir un cop el gra ja s’ha format, 
però abans no es torni dur. Si es cultiven per a llavor, cal que s’assequin 
totalment i collir-les abans les tavelles no s’obrin (vegeu 3.11. Guardar-se 
la llavor).

Grup 6. La família de les cebes

• Les cebes poden collir-se encara verdes (tant les verdes com les blan-
ques o vermelles), perquè és quan són més dolces per al seu consum 
en cru. Es tallen les arrels i es treuen les fulles lletges. Es tallen, també, 
les puntes de les fulles, si s’estan començant a assecar o no tenen bona 
aparença. Quan són verdes, es poden vendre a menats. Si les collim per 
emmagatzemar, s’ha de deixar que les fulles es marceixin a camp. Des-
prés s’arrenquen i es deixen sobre el terreny perquè s’assequin més. No-
més es guardaran bé si s’han assecat del tot. Els alls es cullen de manera 
similar a les cebes.

• El moment millor per collir les cebes de primavera (seria l’equivalent als 
calçots però es cullen més tendres) és quan tenen el gruix d’un llapis, 
abans no comencin a formar bulbs. Normalment, són fàcils d’arrencar, 
però en sòls pesats val la pena clavar la fanga lleugerament sota d’elles, 
per evitar que es trenquin. Els menats es poden fer amb ràfia o gomes 
elàstiques. 

FOTO 40: Emmagatzemant alls a les golfes (Hayes M.)

Grup 7. Blat de moro dolç

• El blat de moro dolç perd la seva dolçor ràpidament, després de la colli-
ta, així que, com els pèsols i les hortalisses de fulla, s’ha de collir tan a 
prop com es pugui del moment de la venda. És a punt per a la collita 
quan la cabellera del capdamunt de la panotxa es torna marró fosc, però 
encara no és seca del tot. Per a més seguretat, es pot obrir una mica les 
fulles i mirar si els grans s’han inflat i groguegen.

Collita per emmagatzemar
4.3. L’avantatge de les hortalisses emmagatzemades per a l’hi-
vern és que proporcionen vitamines fresques amb poca petjada 
ecològica

Si estem collint les hortalisses per emmagatzemar-les per a l’hivern, sigui per a 
les vendes a mercat o per processar-les, cal que disposem d’un lloc que pugui 
conservar la seva frescor, el seu contingut en vitamines i el seu valor comercial.

Les hortalisses fora de temporada (pebrots, tomàquets, cogombres, carabas-
sons, etc.) que es venen a les botigues poden tenir un contingut més baix en 
vitamines que les hortalisses emmagatzemades. A més, el que és segur és que 
han viatjat un munt i porten associada una petjada ecològica forta. Per tant, 
contribueixen al canvi climàtic. Cada vegada que compres, votes amb la cartera! 
Quan consumim menjar que ha viatjat llargues distàncies, infringim un dany 
al medi ambient. A més, hi ha un munt d’evidències de laboratori que mostren 
que les hortalisses que es venen als supermercats o les fruiteries porten residus 
químics i sovint tenen un contingut en vitamines baix. Però, com obtindran 
hortalisses fresques aquells que no utilitzen congelador i restringeixen els qui-
lòmetres del que compren per a la cuina? Una resposta és menjant hortalisses 
emmagatzemades sense processar que, si es preparen bé, són delicioses.

Com sempre passa en l’horticultura ecològica, el punt de partida per a la collita 
per emmagatzemar és la pregunta “què passaria a la natura?”. La part de l’hor-
talissa que volem emmagatzemar és un òrgan natural d’emmagatzematge? Les 
hortalisses de fulla només es poden emmagatzemar durant temps molt curts, 
com a màxim uns quants dies, mentre que els òrgans d’emmagatzematge dels 
cultius bianuals (pastanagues, xirivies, patates, etc.) s’emmagatzemaran bé. Les 
hortalisses de fruita (tomàquets, pebrots, albergínies, cogombres, etc.) es poden 
guardar unes setmanes, segons siguin les nostres tècniques, però com més 
temps passin al magatzem més baixa serà la seva qualitat.

Mètode didàctic: Conservació d’aliments
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4.4. Aspectes a considerar si es cultiven hortalisses per emma-
gatzemar

1. Cal seleccionar varietats amb temps de creixement més llargs. Com més 
llarg és el període de creixement, més matèria seca és capaç de produir 
l’hortalissa. Això en millora les qualitats d’emmagatzematge.

2. Per a cultius d’arrel, abans del cultiu, no és recomanable fertilitzar amb fems 
fresc.

3. Cal anar alerta a l’hora d’utilitzar adobs suplementaris amb alt contingut 
de nitrogen, especialment durant la tercera part final del període de crei-
xement, perquè el nitrogen debilita el teixit de les plantes i en redueix la 
qualitat d’emmagatzematge.

4. Cal regar només amb moderació les últimes dues setmanes abans de la colli-
ta.

4.5. Aspectes a considerar quan es cull per emmagatzemar

1. Cal fer la collita amb temps sec i lliure de gelades.

2. Cal collir quan l’hortalissa hagi arribat al punt correcte de maduresa. Això 
és especialment important per a les hortalisses que continuen madurant 
després de la collita (pebrots, tomàquets, albergínies, melons, etc.).

4.6. Preparació abans de l’emmagatzematge

1. Cal assegurar-se de què el cultiu sigui sa i no tingui ferides. En guardar la 
collita, es posen a part les hortalisses danyades o amb imperfeccions i s’uti-
litzen primer, perquè perdran més ràpidament la qualitat.

2. No es poden rentar les hortalisses abans d’emmagatzemar-les!

3. Quan sigui necessari, cal deixar el cultiu collit sobre el terreny uns quants 
dies abans de portar-lo al magatzem (p. e. els alls i les cebes).

4. Les hortalisses de mida mitjana es guarden més bé. Les més petites s’asse-
quen més ràpidament, mentre que les grans és més probable que pateixin 
algun problema intern que afecti el seu emmagatzematge. Les hortalisses es 
classifiquen mentre s’endrecen al magatzem, i les pitjors s’utilitzen al més 
aviat possible.

4.7. Mètodes d’emmagatzematge

La intenció d’un bon emmagatzematge és protegir el gust, el contingut en vita-
mines i la qualitat general del producte, tant temps com sigui possible, dins del 
període d’emmagatzematge hivernal.

El magatzem ideal ha d’estar aïllat de les gelades, amb un alt grau d’humitat per 
a la majoria d’hortalisses (cebes, alls i carabasses necessiten condicions seques), 
però airejat. S’ha de poder accedir amb facilitat al cultiu, sense haver-se de mu-
llar quan plou i s’ha de poder treure part del cultiu sense causar danys a la 
resta que queda al magatzem. A la tardor, val la pena pintar de blanc o netejar 
els cellers, els magatzems d’arrels, els rebosts i les caixes, abans no comenci 
l’emmagatzematge. Per a alguns cultius, el temps d’emmagatzematge es pot 
allargar, cobrint-los amb sorra lleugerament humida o embolicant-los amb pa-
per (p. e. tomàquets i pebrots).

On	hem	de	guardar	les	hortalisses	durant	l’hivern?

Figura 9: Fossa d’arrels

Figura 10: Magatzem d’arrels

Mètode didàctic: Collir per emmagatzemar 
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TAULA 4: Mètodes d’emmagatzematge

Emmagatzemant	en	el	sòl

Unes quantes hortalisses es poden deixar, simplement, tot l’hivern a camp. 
Aquestes inclouen pastanagues, naps, xirivies, escurçoneres, cols de Brussel·les, 
cols d’hivern, nyàmeres i porros. Per a aquestes, l’emmagatzematge a camp és 
un mètode fàcil. En climes amb gelades severes, les pastanagues es poden pro-
tegir amb una capa gruixuda de palla, cobrint-la després amb un plàstic, o tam-
bé amb una capa gruixuda de fems frescos. El mètode es pot utilitzar per guar-
dar-les a camp durant l’hivern i collir-les a la primavera. Pel que fa a cultius 
com la col d’hivern i les cols de Brussel·les, es pot anar collint fulles durant els 
dies sense gelada i consumir-les de seguida.

Hortalisses per processar
Un principi bàsic en el processat d’aliments ecològics és evitar l’ús d’additius i 
conservants. Ja que les hortalisses es produeixen sense productes químics arti-
ficials, cal mantenir el seu estatus de “lliures de químics”. El mètodes de conser-
vació inclouen tractament amb calor (pasteurització, esterilització), assecatge, 
fermentació, conservació en vinagre, en sal o en oli i fumat. Tots ells s’utilitzen 
per ajudar a conservar la qualitat del menjar (gust i contingut nutricional) de les 
hortalisses produïdes durant l’estiu.

Consum en fresc

Les vitamines contingudes en les hortalisses que es consumeixen durant l’hi-
vern resulten més beneficioses per al cos que no pas les vitamines en pastilla.

Alguns suggeriments per a combinacions riques en vitamines:

Amanida de remolatxa I. Ingredients: 2 remolatxes fresques, suc de llimona, 
una mica d’oli d’oliva o de gira-sol, julivert fresc, si n’hi ha, i una mica de sucre 
o maionesa al gust. Ratlla la remolatxa i barreja-la amb tot els altres ingredients 
i tindràs una amanida ràpida i gustosa.

Enllaç: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=666

Mètode didàctic: Concurs de compotes

Enllaç: http://www.vegetableexpert.co.uk/StoringAndPreser-
vingCategory.html

Enllaç: https://www.britannica.com/topic/vegetable-processing

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=5sxijXfLozw

Mètode didàctic: Neveres sense electricitat

Nom Hortalisses 
emmagatzemables Avantatges Desavantatges Més informació

Magatzem	
d’arrels

Hortalisses d’arrel, 
patates.

Barat, es pot 
construir a 
qualsevol 
lloc, petites 
quantitats 

Perill de 
gelades, difícil 
de ventilar, 
l’accés pot ser 
difícil.

Com construir  
un celler per a 
arrels:
https://www.
youtube.com/
watch?v= 
8Xy1MD2-BXE.

Fossa 
d’hortalisses

Hortalisses d’arrel, 
patates, família de 
les cols.

Barat, pot 
emmagatzemar 
grans 
quantitats 

Perill de 
gelades, 
dificultats 
d’accés, cal 
ventilació, 
possibles 
danys per 
plagues.

Val la pena 
situar-la en un 
pendent, amb 
cura de planificar 
un drenatge per 
a l’aigua. 

Fossa de patates 
tradicional:
https://www.
youtube.com/
watch?v= 
HWFE-_fwdTE

Celler Qualsevol
Fàcil d’accedir, 
bona 
ventilació.

Car de 
construir, 
capacitat 
limitada. 

Rebost Qualsevol Fàcil d’accedir.
Càlid, 
capacitat 
limitada.

Emmagatzematge	 
en sorra

Pastanagues, 
pebrots, carabasses 
i família de les 
cols.

Conserva la 
humitat.

Els primers 
senyals de 
podridura 
poden passar 
desapercebuts.
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Amanida de remolatxa II. Ingredients: 400 g de remolatxa ratllada, 200 g de 
poma tallada i 150 g de patata bullida o rostida tallada a rodanxes. Per amanir: 
250 ml de crema de llet o quefir, 2 culleradetes de mostassa, 1 culleradeta de 
salsa de rave rusticà, 2 culleradetes de sucre, 100 ml d’oli d’oliva o de gira-sol i 
julivert fresc finament tallat. Afegeix-hi sal, pebre i suc de llimona al gust. Com-
bina i barreja els ingredients i tindràs una altra amanida d’hivern genial.

Amanida grega de col. Barreja col crua trinxada, pastanagues ratllades, ceba 
vermella finament tallada, crema de llet, vinagre, comí i maionesa. El gust 
d’aquesta amanida millora si es deixa reposar com a mínim un parell d’hores 
abans de menjar-se-la. 

Poma i pastanaga. 200 g de poma ratllada, 400 g de pastanaga ratllada, suc de 
llimona, 1 culleradeta de mel, 50 g de nous o algun altre fruit sec i panses al 
gust. Combina els ingredients i menja-te-la tan fresca com sigui possible.

Si la teva intenció és vendre als mercats

Tothom pot portar l’excedent al mercat local, però hi ha un seguit de regles que 
cal complir. Comprova les normes de mercats locals, mercats de pagesos, etc. 
abans de portar-hi producte, per assegurar-te que no et faran marxar. Consulta 
a internet els requeriments dels mercats locals i de pagesos de la teva zona.

Enllaç: https://www.gov.uk/guidance/farm-shops-and-farmers-markets

Annexos
TAULA 5: Adobs foliars i altres suplements 

Nom de la preparació Recepta Efecte
Te madur d’ortiga 0,5 kg de tiges d’ortiga fresca o 100 tiges 

d’ortiga seca, 5 l d’aigua per a la macera-
ció. Es dilueix a 1:5 (1 part de te d’ortiga 
per a 5 parts d’aigua).

Suplement 
de nitro-
gen. 

Te de consolda 1 kg de fulles de consolda fresques i 10 
l d’aigua de la pluja. Es filtra després de 
5-6 dies en remull. El líquid es pot em-
magatzemar. Es dilueix a 1:5. Es polvo-
ritza o rega el cultiu.

Reforça la 
immunitat 
del cultiu, 
estimula 
el creixe-
ment.

Suplement 
de fòsfor.

 
Fems líquid de fonoll 1 kg de fulles macerat en 10 l d’aigua de 

la pluja. 
Estimula 
el creixe-
ment.

Tònic de saüquer 40 g aprox. de brots de saüquer en 10 l 
d’aigua de la pluja. S’escalfa durant 20-
30 minuts, a foc lent, fins que el líquid 
comenci a enfosquir-se. Es polvoritza en 
dissolució d’1:5 en aigua de la pluja, a la 
primavera i a la tardor. 

Tònic ge-
neral.

Suc de dent de lleó 2 kg de fulles fresques de dent de lleó en 
10 l d’aigua, en maceració durant 14 dies. 
Es polvoritza sobre els cultius o el sòl, en 
dissolució d’1:5 en aigua de la pluja, a la 
primavera i a la tardor. 

Estimula 
el creixe-
ment de la 
majoria de 
cultius.

Tònic de col Col savoy (poden ser fulles soltes). Es 
submergeixen 3 kg de fulles en aigua 
de la pluja i es deixa macerar durant 14 
dies. S’aplica diluït a 1:10 en aigua de la 
pluja.

Estimula 
el creixe-
ment de 
les sola-
nàcies i de 
l’api. 

Font: http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1176656
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TAULA 6: Tes i extractes contra plagues

Nom de la preparació Recepta Efecte
Té d’ortigues S’afegeix 0,5 kg d’ortiga fresca a 5 l d’ai-

gua i es deixa macerar durant 5 hores. Es 
polvoritza aquesta solució sense diluir 
sobre les fulles. 

Contra el 
pugó (ne-
gre, verd, 
etc.). 

Te de tanarida Es macera 0,5 kg de tanarida (Tanacetum 
vulgare) en 5 l d’aigua durant 48 hores. 
S’utilitza sense diluir.

Contra 
l’aranya 
roja (Te-
tranychus 
urticae).

Tònic de saüquer 40 g aprox. de brots de saüquer en 10 l 
d’aigua de la pluja. S’escalfa durant 20-
30 minuts, a foc lent, fins que el líquid 
comenci a enfosquir-se. Es polvoritza en 
dissolució d’1:10 en aigua de la pluja. 

Contra 
l’eruga 
de la col i 
àcars.

Te de donzell Es macera 0,5 kg de donzell fresc, o 150-
200 g de sec, en 5 l d’aigua durant 2-3 
hores. Després s’escalfa a foc lent durant 
20-30 minuts. Es filtra la solució i s’utilit-
za diluït a l’1:5 en aigua de la pluja. 

Contra el 
saltricó de 
la col. 

 
Te de camamilla Es macera un bon grapat de flors de ca-

mamilla en 1,5 l d’aigua durant mig dia. 
Es filtra i s’utilitza el te diluït a l’1:5 en 
aigua de la pluja.

Contra 
el pugó 
verd.

Suc de tomaquera Es couen tiges, fulles i fruits en 10 l d’ai-
gua durant 30 minuts, a foc lent. Es dis-
solen 40 g de sabó suau en la solució.

Contra el 
cuc gris, 
pugons, 
àcars i 
l’eruga de 
la col.

Te d’estragó Es macera 0,5 kg de fulles fresques d’es-
tragó, o 150-200 g de seques, en 5 l d’ai-
gua de la pluja durant 2-3 hores. Després 
s’escalfa a foc lent durant 20-30 minuts. 
S’utilitza diluït a l’1:5 en aigua.

Contra el 
saltricó de 
la col.

Té de falguera Es macera 0,5 kg de falgueres en 5 l d’ai-
gua durant 1 setmana. S’utilitza la solu-
ció diluïda a l’1:10 en aigua de la pluja.

Contra el 
pugó (ne-
gre, verd, 
etc.).

Cendra de llenya Es fa una empolsinada suau de cendra 
sobre les fulles del cultiu.

Contra el 
saltricó de 
la col.

Te de ruibarbre Es macera 0,5 kg de fulles de ruibarbre 
en 10 l d’aigua durant 48 hores. Es pol-
voritza la solució diluïda a l’1:5 en aigua 
de la pluja.

Contra el 
pugó (ne-
gre, verd, 
etc.).

Te de begònies Es maceren 200 g de fulles de begònia 
en 5 l d’aigua durant 24 hores. S’utilitza 
sense diluir.

Contra els 
cargols.

Té de pebre Es dissolen 100 g de pebre negre en 5 l 
d’aigua i es fa bullir durant 30 minuts. Es 
filtra i s’utilitza sense diluir.

Contra 
insectes 
(p. e. for-
migues).

Sabó suau Es dissolen 200 g de sabó suau (de rentar 
la roba) en 10 l d’aigua. S’utilitza sense 
diluir.

Contra 
pugó, 
cotxinilles 
(Coccoi-
dea) i cica-
dèl·lids.

Infusió de coriandre Es macera 0,5 kg de fulles de coriandre 
en 10 l d’aigua durant 30 minuts. S’utilit-
za sense diluir.

Contra 
l’escarabat 
de la pa-
tata.

Te de celidònia Es macera 0,5 kg de celidònia (herba 
berruguera, Chelidonium majus) en 5 l 
d’aigua durant 48 hores. S’utilitza sense 
diluir.

Per aturar 
les formi-
gues.

Té de bitxos coents Es trituren 3 bitxos de mida mitjana, es 
dissolen en 2 l d’aigua i es deixen mace-
rar. Es filtra la solució i s’utilitza sense 
diluir. Cal evitar el contacte amb cara i 
ulls.

Contra el 
saltricó 
de la col, 
pugons 
(verd, ne-
gre, etc) i 
la mosca 
blanca.

Font: http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1176656
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TAULA 7: Tes i extractes per evitar infeccions fúngiques

Nom de la preparació Recepta Efecte
Extracte d’all Macerar maceren 2-3 kg de triadures i 

fulles i all (la pell i la fulla de les cebes 
també serveix) en 10 l d’aigua de la plu-
ja, durant 8 dies. Es filtra amb una gasa. 
Es dilueix a l’1:10 en aigua de la pluja i 
s’aplica polvoritzant.

Contra ro-
vell i oïdi. 
També és 
útil contra 
infeccions 
bacteria-
nes.

Extracte de camamilla Es bull 0,5 kg de flors de camamilla en 5 
l d’aigua. Es filtra i s’utilitza sense diluir.

Contra 
oïdi i míl-
diu.

Esprai de llet crua Es barregen 4 l de llet crua amb dos litres 
d’aigua i s’utilitza en polvorització con-
centrada.

Contra 
el marci-
ment del 
planter.

Te de cua de cavall Es bull 0,5 kg de cua de cavall (Equise-
tum arvense) durant 15 minuts en 5 l 
d’aigua i s’utilitza polvoritzant.

Contra 
oïdi.

Extracte de porradell Es bullen fins a 250 g de porradell en 5 l 
d’aigua durant 30 minuts, després es fil-
tra i s’utilitza l’extracte polvoritzant.

Contra 
diversos 
rovells i 
míldiu.

Extracte de rave rus-
ticà

Es macera 0,5 kg de rave rusticà fresc i 
cru en 10 l d’aigua. S’utilitza sense diluir.

Contra 
míldiu.

Font: http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1176656

TAULA 8: Tes i extractes per evitar infeccions bacterianes 

Nom de la  
preparació

Recepta Efecte

Extracte d’all Es maceren 2-3 kg de triadures i 
fulles d’all (la pell i la fulla de les 
cebes també serveix) en 10 l d’ai-
gua de la pluja, durant 8 dies. Es 
filtra amb una gasa. Es dilueix a 
l’1:10 en aigua de la pluja i s’aplica 
polvoritzant. 

Per a les patates, 
els tomàquets i 
contra malalties 
bacterianes. 

Barreja de tanarida Es macera 1 kg de flors seques, 
trinxades, de tanarida (Tanacetum 
vulgare) en 5 l d’aigua durant 3-5 
dies. Es dilueix a 1:3 en aigua (p. 
e. en 15 l d’aigua de la pluja). S’hi 
afegeix un 1% de sal (150 g en 15 
litres) i s’utilitza polvoritzant.

Per a les patates, 
els tomàquets i 
contra malalties 
bacterianes.

Solució de llet crua Es dilueixen 2 l de llet crua en 8 l 
d’aigua.

Per a les patates, 
els tomàquets i 
contra malalties 
bacterianes.

Solució de vinagre Es combinen 100 ml de vinagre 
amb 5 l d’aigua.

S’aplica a les fulles 
dels tomàquets i 
les patates. L’aci-
desa de la solució 
fa canviar el pH de 
la superfície de les 
fulles i fa que sigui 
més difícil que els 
bacteris infectin el 
cultiu.

Font: http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1176656
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TAULA 9: Germinació

Banys d’herbes medicinals per a les llavors que milloren el creixement ajuden 
a accelerar la germinació i promouen el creixement vigorós del planter.
Bany per a les llavors 
a base de:

Per	a	què	serveix? Com	s’aplica?

Camamilla Neteja i desinfecta la pellofa 
de les llavors. Adequat per 
a pèsols, mongetes, llenties i 
faves.

Es bull una cullerade-
ta de camamilla seca 
en 200 ml d’aigua 
(una tassa) i es deixa 
reposar durant 10-12 
hores. Es maceren les 
llavors en el líquid 
durant 1 hora, abans 
de la sembra.

Valeriana Estimula el desenvolupa-
ment de les arrels de les lla-
vors que germinen i ajuda a 
protegir-les dels efectes del 
fred.

A les llavors sensibles 
al fred (com les dels 
carabassons, cogom-
bres, etc.) se’ls pot 
aplicar un te de flors 
de valeriana. També 
pot estimular la ger-
minació de les llavors 
de tomàquet, pebrot, 
ceba i gira-sol.

Rave rusticà o all Protegeix contra les infecci-
ons fúngiques de les arrels 
del planter, especialment 
contra el marciment.

Es bullen 100-150 g 
d’arrel de rave rus-
ticà o d’all, finament 
tallat, en 200-300 ml 
d’aigua. Quan la so-
lució s’hagi refredat, 
s’utilitza per sucar les 
llavors.

All Va bé per a tomàquets, co-
gombres, roses místiques i 
calèndules, així com per a les 
lleguminoses. No va tan bé 
per a les bràssiques. 

Es bullen 200-250 g 
d’all aixafat en 5 l 
d’aigua. Quan la so-
lució s’hagi refredat, 
s’utilitza per sucar les 
llavors.

Rave rusticà Va bé per a totes les hortalis-
ses excepte les bràssiques.

Es bullen 200-250 g 
d’arrel ratllada en 5 l 
d’aigua. Quan la so-
lució s’hagi refredat, 
s’utilitza per sucar les 
llavors.

Cua de cavall Ric en silici, aquest te pot 
protegir els planters de les 
infeccions fúngiques refor-
çant els teixits de la planta i 
proporcionant-li resistència.

Es bull 0,5 kg de cua 
de cavall (Equisetum 
arvense) en 5 l d’ai-
gua durant 15 mi-
nuts. Es deixa reposar 
12-24 hores. S’utilitza 
la solució per sucar 
les llavors.

Font: http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1176656

Extractes d’herbes medicinals. Podem preparar un te d’herbes a partir d’extracte 
de milfulles, valeriana florida, dent de lleó, ortiga, escorça de roure i camamilla.

	La camamilla i les milfulles tenen propietats antifúngiques i antibacteri-
anes.

	Totes les llavors d’hortalisses i de flors de l’hort agrairan que les posem 
en remull, abans de la sembra, en un te de barreja d’herbes.

	Les llavors remullades amb aquest extracte d’herbes medicinals no no-
més germinen més de pressa sinó que ho fan de manera més vigorosa i 
sana.

	Durant la remullada és fàcil de separar les llavors inviables (les que no 
germinaran) perquè normalment flotaran a la superfície del líquid.

	Després de la remullada, les llavors s’eixuguen amb paper de cuina o 
amb un drap de cotó i se sembren abans d’un dia, perquè començaran 
a germinar.

Hi ha molts trucs per ajudar les llavors a germinar. Te’n donem alguns:

	Remull en aigua. Va bé per a les llavors grans i dures com els pèsols i 
les faves.

	Remull permetent que tot just comenci la fermentació. Aquest és un 
bon mètode per a llavors velles i no molt vitals, però encara capaces 
de germinar. Al fermentat hi ha microorganismes (bacteris d’àcid làctic, 
llevats) que ajuden a aturar les malalties de les llavors. El condiment del 
fermentat també dona protecció contra les malalties que resideixen al 
sòl.

	Remull en llet crua o xerigot. Va bé per a les cucurbitàcies (cogombres, 
carabasses, melons, etc.).
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	Remull en una solució de fems ben compostats. S’afegeix a una galleda 
d’aigua una palada de fems de vaca de bona qualitat, ben compostat, i es 
barreja ben bé. Es deixa macerar en un lloc calent (20-25 ºC) remenant de 
tant en tant. Després de 3-6 dies es filtra la solució amb un sedàs o una 
gasa. S’utilitza per banyar qualsevol tipus de llavors en una dissolució 
d’una part d’extracte i nou parts d’aigua de la pluja. Es posen a estovar 
les llavors durant 3-24 hores, segons sigui la mida de les mateixes (més 
temps com més llarga sigui la llavor).
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Enllaços útils

Lectures recomanades sobre mètodes didàctics



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!


