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Padlet dels GRANS 

Nom del projecte: L’HORT D’EN GUILLEM 

Instruccions 

Què farem?  
Observarem el creixement vegetatiu de les nostres plantes. 
Descobrirem una nova paga que ens ha visitat a l’hort, i 
prepararem uns altres remeis per reduir-la.  
 
 

Per què ho farem? 
 

- Veure com evolucionen les diferents espècies plantades. 
- Com identificar una plaga. 
- Conèixer accions respectuoses amb el medi que ens 

envolta. 
- Gaudir de la natura. 

 
 
 

Com ho farem? 
 
Veurem uns videos on observarem l’evolució de les diferents 
associacions que tenim plantades. Veurem com les mongetes ja 
s’agafen a la tija dels girasols, observarem el creixament dels 
carbassons, tomaquesres i enciams que gairebé ja els podem 
recollir.  
 
Hem trobat una plaga a les nostres plantes. Desprès de dies de 
tanta pluja, els cargols i els llimacs s’han pogut reproduir molt bé 
i ja tenim algunes fulles dels enciams molt menjades. Si no hi fem 
res podria ser que entressin fins al cor i, en el pitjor dels casos, el 
podrien matar. 



Projectes de confinament 
 

Al video us proposem dues solucions molt fàcils i que funcionen 
per allunyar aquest visitants no desitjats de les nostres plantes. 
 
Aquí us deixo unes fotos . 

 
Closques d’ou esmicolades. 
 
Quan els cargols troben una 
closca no suporten passar-hi  
per sobre. 

 
 
 
 
 
 

Vas amb cervesa 
 

L’olor de la cervesa atraurà 
als cargols que quedaran  
atrapats dins el vas, i 
ofegats amb la cervesa. 
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Un altre gran problema, que ens hem trobat aquest dies, que dia 
si i dia també ha plogut, ja sigui durant tot el dia o a estones. 
Però el què hem pogut observar a l’hort aquests dies, és que la 
humitat sumat amb unes temperatures suaus (14- 20⁰C), es crea 
un ambient idoni per a la propagació dels fongs.  
Hem detectat que les nostres tomaqueres s’han vist afectades 
per una classe molt comuna de fongs: EL MILDIU. 

 
Aprofitarem per fer un repàs a diferents remeis casolans per a 
poder combatre aquest problema, força preocupant per a les 
nostres plantes. ELS FONGS. 

 

REMEIS CASOLANS FUNGICIDES 

Les malalties de les plantes solen ésser produïdes per fongs (en el 95% 
dels casos), i amb molta menys incidència per bacteris i virus-
micoplasmes i viroides (a més poc estudiats) 
 
Els fongs són vegetals que no tenen clorofil·la i per tant són incapaços 
d’elaborar sucres. Han de parasitar plantes vives o matèria orgànica morta 
(per exemple, un full a terra). Es reprodueixen mitjançant espores que 
dissemina el vent, la pluja, altres insectes, etc .. 
 
Els bacteris, al contrari que els fongs, ataquen més a animals i l’home que 
no pas a les plantes. Els antibiòtics, per raons econòmiques no poden fer 
servir en l’agricultura, de manera que només es poden prevenir. 
 
Els virus són paràsits obligats de molt petita grandària. Hi ha bastants 
virus vegetals, sobretot en cultius herbacis. Es transmeten mitjançant 
vectors (pugons, nematodes i fins i tot fongs), alguns, molt pocs, per 
llavors i altres, poquíssims, mitjançant eines, tisores, etc. i dels que 
ataquen a fruiters, tarongers i altres arbres, la forma òptima de 
transmissió és per empelt. El tractament més efectiu i comú es destruir les 
plantes virosadas i tractar sistèmicament els vectors. 
(vull agrarir aquesta feinada a MagicMoby a www.cannabiscafe.net d’on 

http://www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php/91760-Fungicidas-Caseros
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l’he manllevat) 

 Cua de cavall:L’alt contingut en sílice de la planta, i la presència en 
la mateixa d’una saponina tòxica per als fongs cridada 
“equisetonina” fan d’aquest producte un excel·lent fungicida contra 
la Roya, oïdi,míldiu, phytophopthora sp, clapejat, septoriosis, 
Monilia, botritis sp i alternària, també actua contra l’aranya roja i el 
pugó. També s’empra (i en el nostre cas conjuntament amb la 
consolda com a adob radical, ja que a les solanàcies ens va fer por 
emprar-lo com a adob foliar) 

 

Oïdi, oídium, cendrada o malura blanca  

 

El seu principal mecanisme d’acció és que afavoreix la formació 
de parets cel·lulars més gruixudes que impedeixen la implantació 

de patògens. Es recomana el seu ús tant com preventiu, com 
curatiu. 

o Decocció, es prepara per a 10 l d’aigua:  cua de cavall fresca, 
1kg, cua de cavall seca 150gr. En tots els tractaments s’usa 
diluïda 5 vegades el seu volum. Per malalties fúngiques es 
realitzen tractaments de 3 dies repetint cada 10 -15 dies. En 
les polvoritzacions se li pot incorporar al 0’5-1% silicat de sosa 
o de sodi. 

o Preparat per la lepra del presseguer: afegir a la decocció de 
cua de cavall purí d’ortiga (veure més endavant) i colomassa 
(excrements de colom), 1 kg en 50 l de brou. 

 Aigua oxigenada:Indicada especialment per al míldiu; 150ccen 40 
litres d’aigua. 

  Ruda: En extracte té acció fungicida, controla la antracnosi i fongs 
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resistents. 
  Papaia: Les fulles de papaia s’utilitzen per controlar fongs ja que el 

seu principi actiu té efectes fungicides, especialment per a control 
de rovell (roya en castellà) i míldiu polsegós. 

o 1. Macerar o picar 500 gr de fulles fresques i afegir 1 litre 
d’aigua, colar i barrejar amb 5 litres d’aigua sabonosa (10 gr 
de sabó no detergent) 

o 2. Col · locar 500gr de fulles i flors fresques en 1 litre d’aigua 
durant 20 minuts al foc fins aconseguir el punt d’ebullició, 
deixar refredar i colar. Aquest extracte barrejar en 20 litres 
d’aigua, afegir 40 gr de sabó no detergent i fumigar les fulles 
que presenten fongs. 

o 3. Macerar o picar 5kg de fulles en 1 litre d’aigua, colar i 
afegir 20 litres d’aigua sabonosa (40 grams de sabó no 
detergent). 

 Farigola: (Thymus vulgaris). El seu principi actiu actua com a 
fungicida. S’utilitza tant en extracte, com en infusió. 

 Ceba: S’empren senceres, pell i fulles. L’efecte contra el oïdi és 
excel·lent en les plantes joves, sobretot en les cucurbitàcies i 
solanàcies. Per gaudir d’una eficàcia cal aplicar un cop al brollar la 
llavor, una altra vegada en l’estat de plàntula i al llarg del cultiu. 

o Preparació: purí al voltant de 500gr / l d’aigua, diluir 10 
vegades seu volum. Aplicar-preferiblement al matí o última 
hora de la tarda. 

 All: Les substàncies naturals de l’all es degraden amb lallum 
temperatura i aire, per la qual cosa s’ha d’aplicar d’hora matí o prop 
de la posta del sol. Pot usar-se a qualsevol hora si la terra està 
mullada. 

 Infusió: 75 gr. de grans trossejats en 10 l d’aigua. Per fongs del sòl 
100gr / l d’aigua, deixant-lo estovar 1 hora. 

 Llet:Les seves propietats fungicides poden explicar per la presència 
en la llet de certs aminos, i de sals riques en potassi i en fosfats. La 
seva acció és doble: d’una banda és directament fungicida i de 
l’altra capaç d’estimular la resistència de la planta davant del fong. 
Habitualment es dilueix del 20 al 50%. 

o Tractament per a la vinya: La llet diluïda al 10% és més 
eficaç  que el sofre. Assaigs amb sèrum de llet van donar 
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resultats  anàlegs i el gust del vi no s’ha vist afectat.  A França 
es barregen 5 l de sèrum i 5 l de llet al 10%  detenint els 
tractaments 2 setmanes abans de la verema. 

 Canyella: Per al control de oïdi (míldiu empolsada) l’extracte de 
canyella és contundent, tant preventiu com curatiu, fins i tot amb 
infeccions greus. En aquest cas s’ha d’aplicar el producte cada 72 
hores (cicle del fong) per eradicar el problema, posteriorment cada 
15 dies. 

 Ortiga:  Per a la prevenció de míldiu. 
o Preparació del purí: 2 kg d’ortiga fresca o 400gr seca en 20 l 

d’aigua deixant macerar 5 dies. Per al tractament  de dilueix 
en el doble d’aigua.  Recepta molt eficaç com a fungicida: 
picar o macerar 150gr  de camamilla, fulles i flors i 250 gr 
d’ortiga, deixar-les en  10 litres d’aigua durant 24 hores. Bullir 
150 gr de fulles d’eucaliptus en 1 litre d’aigua. Barrejar tot, 
filtrar i afegir  40 litres d’aigua. 

 Altres mescles fungicides: 
o Barrejar en 4 l d’aigua una cullerada de bicarbonat i 2,5 cc 

d’oli vegetal. Batre i afegir mitja culleradeta de sabó natural 
(Sosa o potassa). Aplicar cada 5 o 7 dies per lluitar contra 
antracnosi, fumada, míldiu i oïdi. 

o Barrejar 1 litre d’aigua amb 200 grams de cendra i es deixa 
reposar durant 1 nit. Filtrar i barrejar amb mig litre de sèrum i 
es dilueix en 4 litres d’aigua. 

o Barrejar 2 l de llet, 1 l de purí fermentat de cua de cavall i 300 
cc de sabó potàssic en 7 l d’aigua. És eficaç sobretot contra 
l’oïdi. 
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VAL MÉS PEVENIR, QUE CURAR 
 

Nosaltres hem utilitzat el purÍ d’ortiga contra el Míldiu. Podríem 
haver la cua de cavall o algun d’aquests remeis casolans.  
El què si que hem de tenir en compte  quan utilitzem remeis 
casolans, aquests mai no seran tant efectius com si hi 
apliquéssim químic. Per tant a part d’haver d’aplicar el producte 
varies vegades més , el què hauríem de fer és un tractament de 
prevenció. Això vol dir aplicar el producte per evitar que les 
plantes es posin malaltes. Com sempre s’ha dit : VAL MÉS 
PREVENIR, QUE CURAR. 


