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1.1 Agraïments  

Ens agradaria dir  que aquest treball  de recerca no hauria pogut realitzar-se 

sense l’ajut d’un seguit de persones a les que hem d’agrair tot l’esforç que han 

fet per a què les coses ens fossin més fàcils.

Primerament, voldríem donar-li les gràcies al German Llerena per proporcionar-

nos tantíssima informació sobre l’agricultura ecològica i els horts escolars de 

Sant Cugat i per seguir-nos tan atentament durant tota la realització del treball. 

Agraïm a  l’Anna Valderrama que ens hagi  proporcionat  informació  sobre  el 

funcionament  dels  horts  de  diverses  escoles  i  que  respongués  la  llarga 

entrevista  que  li  vam fer  a  l’escola  Turó  de  Can  Mates,  sobre  l’agricultura 

ecològica.

A la Práxedes per haver vingut a ajudar-nos tantes hores a l’hort durant l’estiu i 

pels meravellosos consells que ens ha anat donant durant tot aquest temps.

A l’Alfons Murtra per la seva col·laboració amb el projecte d’ “aprenentatge  i  

servei” que volem realitzar amb els alumnes de l’escola Thau que tenen cura 

de l’hort.

A les escoles Catalunya,  Ciutat  d’Alba,  Collserola,  Gerbert  d’Orlach,  Jaume 

Ferran i Clua, Joan Maragall, La Floresta, Olivera, Pi d’en Xandri, Turó de can 

Mates, Arnau Cadell, Angeleta Ferrer, Leonardo da Vinci,  Europa i Thau, i a 

totes les escoles bressol amb les que vam poder contactar, per proporcionar-

nos informació sobre els seus horts.

Al Pau i a la Berta per donar-nos un cop de mà amb el manteniment de l’hort 

durant tot el mes d’agost. 

Al Joan Artigas per ajudar-nos a taponar els forats dels tubs del reg i venir a  

donar-nos ànims durant les jornades més llargues i dures de treball a l’hort.

A la  Marta  de  consergeria  per  haver-se  ofert  a  lligar  les  tomaqueres a  les 

canyes després de les fortes ventades d’estiu i  per  dissenyar  i  imprimir  els 

cartells de l’hort.
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A l’Anna Hilla  per  ajudar-nos amb el  manteniment  de  l’hort,  l’aplicació  dels 

fitosanitaris i el trasplantament de les faves, i per la seva col·laboració en la 

jornada de degustació d’enciams.

A la Bruna Picas  per haver-nos ajudat amb el manteniment de l’hort abans que 

comencéssim el treball de recerca, i per haver col·laborat en el trasplantament 

dels raves i el manteniment de la parcel·la dels enciams.

A la Mar Garcia per ajudar-nos a trasplantar les faves i al Xavier Bes i al David 

Astrué per dedicar part del seu temps al trasplantament de porros i espinacs i a 

la neteja de l’hort. 

A les cuineres de l’Angeleta i als alumnes de Petites Investigacions per ajudar-

nos amb el compost.

A la Montse per ajudar-nos ocasionalment amb el manteniment de l’hort durant 

l’estiu i per guardar-nos les claus el dia que ens les vam oblidar.

A l’Oriol  Tamburini  per  quedar-se tota una tarda netejant  l’hort  i  podant  les 

heures de la tanca de l’institut amb nosaltres.

A  l’Assumpta  Casacuberta  per  deixar-nos  empastifar-li  la  cuina  amb  la 

degustació dels raves.

I  per  descomptat  a  la  nostra  tutora,  la  Pepa Ruf,  per  proposar-nos  aquest 

treball  de recerca que tant ens ha agradat dur a terme i endinsar-nos en el 

meravellós món de l’horticultura. Gràcies també pels consells, les hores que 

ens ha arribat a dedicar i les ganes que hi ha posat. Realment és mereix molt 

més que la “pata negra” de pernil que sempre, fent broma, diu que li devem!
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1.2 Justificació del treball  

A principis del 2012, les nostres professores de biologia i encarregades de l’hort 

de l’Angeleta van demanar voluntaris i voluntàries de primer de batxillerat per 

ajudar-les a elles i als alumnes de tercer d’ESO a tirar endavant l’hort. Alguns 

dels membres que ara formem el grup de treball ens vam sentir molt il·lusionats 

de poder provar el que era portar un hort, ja que no coneixíem el treball que 

aquest representava. Ens agradava molt la idea de cultivar allò que després 

ens  menjaríem  i  de  treballar  la  terra  per  aconseguir  que  aquesta  ens 

respongués els seus fruits. Ara bé, no érem conscients del que suposava ser 

nosaltres mateixos els protagonistes i responsables de l’hort. 

Durant  els mesos que vam treballar  a l’hort  juntament amb els alumnes de 

tercer ens vam dedicar principalment a preparar la terra per a poder sembrar-hi 

en un futur i a solucionar els diversos problemes de drenatge de l’hort. Com a 

mínim   una  tarda  per  setmana  ens  la  passàvem  arrencant  males  herbes, 

airejant la terra o preparant compost. En veure’ns tan animats amb l’horticultura 

i el treball a l’hort, la nostra tutora, la Pepa Ruf, ens va proposar fer un treball  

de recerca sobre els horts escolars a Sant Cugat i unir-nos així al creixent 

moviment  potenciador  de l’horticultura que s’estava desenvolupant  al  nostre 

municipi. Una mostra d’aquest moviment va ser l’hort urbà que s’ubicà prop del 

monestir  de  Sant  Cugat,  tot  i  que de manera il·legal,  però  amb un èxit  de 

participació força important. Així que vam decidir aprofitar la feina realitzada i,  

ara que ja teníem el terreny a punt, vam decidir dedicar-nos a sembrar i plantar. 

Només ens faltava l’enfocament: no sabíem en què centrar-nos. La tutora va 

començar a donar-nos consells,  fer-nos propostes i  proporcionar-nos alguns 

contactes. 

Al maig vam fer la primera reunió per concretar les bases de la nostra recerca:  

objectius, què preteníem conèixer, quina metodologia havíem de seguir, com 

planificar la investigació, així com per conèixer el sistema de treball de la tutora.

13



Al  mes  de  juny  vam  assistir   a  una  reunió  del  grup  Educació  per  a  la  

Sostenibilitat al Llarg de la Vida (ESLV) que es va celebrar als horts de Can 

Montmany, la masia en la qual treballa  l’associació L’ortiga, una cooperativa de 

consumidors  ecologistes.  En  aquesta  reunió,  en  Kevin  Fisher,  un  dels 

fundadors  de  l’associació  Ortiga,  va  ensenyar-nos  els  diversos  mètodes 

ecològics que utilitzaven per tal de lluitar contra les plagues i les males herbes, 

i per fertilitzar la terra.

La visita ens va agradar tant, que vam decidir que centraríem el nostre treball 

experimental en l’estudi dels tractaments ecològics que s’usen actualment i en 

comparar-ne l’efectivitat amb la dels productes químics utilitzats tradicionalment 

en l’agricultura intensiva. 

Així doncs, aquest ha estat l’objectiu principal del present treball de recerca, si  

més no, pel que fa a la part experimental del mateix. La realització d’aquest 

treball ens ha servit, a més, per conèixer més a fons tota la història dels horts 

escolars a casa nostra, que era també un dels objectius que ens vam plantejar.
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1.3 Hipòtesis  

Abans de començar el  treball  i  desprès d’haver-nos informat sobre el  tema, 

vam formular una sèrie d’hipòtesis:

1. Si atribuïm la creixent demanda dels productes ecològics a que cada 

vegada  hi  ha  més  gent  que  defensa  els  aliments  frescos  que  no 

contenen residus de productes químics  i  no  a l’efectivitat  dels  propis 

tractaments ecològics, aleshores no ens estranyarà comprovar que els 

productes químics són més efectius que els ecològics. 

2. Tot i la major eficàcia dels productes químics, com que creiem que les 

grans  explotacions  agrícoles  intensives  són  innecessàries  perquè  la 

producció d’aliments actual és excessiva, confiem que els tractaments 

ecològics  que pretenem estudiar  ens permetran obtenir  uns resultats 

prou  bons  com  per  a  animar-nos  a  seguir  defensant  l’agricultura 

ecològica  i  poder  afirmar  que  és  possible  l’eliminació  de  tots  els 

productes químics de síntesi del mercat.

3. El medi natural varia molt segons el punt de la Terra on es troba. Per 

tant, sabem que hi ha uns factors climàtics i ambientals que afecten els 

ecosistemes i per tant, podem deduir que aquests factors s’hauran de 

tenir  en compte  a l’hora de portar  un  hort  i  aconseguir-ne  una bona 

producció.

4. En un mateix clima i altitud, hi ha zones on creix més vegetació que en 

d’altres. Amb això deduïm que el sòl ha de tenir molta importància per a 

les plantes i que, per tant, és important tenir en compte el seu bon estat  

a l’hora de portar un hort (percentatge de nutrients, grau d’humitat, etc.).
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5. L’experiència d’aquests dos últims anys a l’hort de l’Angeleta ens mostra 

que es tracta d’un espai on s’hi pot cultivar una gran varietat de fruites i  

hortalisses;  les  successives  collites  així  ens  ho  demostren.  Es  tracta 

d’un hort totalment ecològic. Això vol dir que al llarg d’aquests dos anys 

tot el que ha necessitat per produir uns fruits exquisits, que han estat 

elogiats per tothom que els ha tastat, ha estat el compost que fan els 

alumnes  a  partir  de  les  restes  vegetals  del  propi  hort.  Per  tot  això, 

esperem  tenir  èxit  en  la  nostra  investigació,  doncs  partim  d’una 

experiència  prèvia   X.  Així  que  tenim  la  seguretat  de  que  el  cultiu 

ecològic  és  incomparablement  millor  en  tots  els  aspectes  que  el 

tradicional.

6. L’hort de l’Angeleta és al mig de la ciutat i per tant, no pensem que hi  

hagi tanta fauna com en un ecosistema natural. Si no hi ha tanta fauna, 

suposem que no tindrem tants problemes amb les plagues com en un 

entorn 100% natural.

7. Els alumnes de batxillerat sabem molt bé com és d’important el treball  

empíric  al  laboratori  per  fixar  els  coneixements  i  comprendre  els 

conceptes en la matèria de biologia. Quan el curs passat vam utilitzar 

l’hort  com  a  eina  d’aprenentatge,  ens  vam  adonar  de  la  seva 

potencialitat  i  el  seu  valor.  Considerem,  doncs,  l’hort  una  “aula 

d’aprenentatge  tan  indispensable  com  els  laboratoris,  la  biblioteca  o 

l’aula d’informàtica.

8. Pensem que el fet que al nostre institut els alumnes de primer i tercer 

d’ESO  tinguin  l’oportunitat  de  treballar  a  l’hort,  dins  les  matèries 

optatives, suposa un gran enriquiment del seu procés educatiu.

9. Creiem que les escoles públiques de St. Cugat són un referent pel que 

fa a la potenciació dels horts escolars. La majoria de centres de primària 
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i secundària compten amb un petit hort des de fa temps. Tot el treball  

realitzat des del grup “Educació per a la sostenibilitat al llarg de la Vida” 

(ESLV) ha donat l’empenta definitiva. 

10. Per acabar, opinem que l’hort educa molt en valors. Cal aquí recordar 

que l’hort  de l’Angeleta es va posar  en marxa l’any 2010 a base de 

moltes  hores  de  treball  d’alumnes  voluntaris  i  voluntàries  que  van 

dedicar  gran  part  del  seu  temps  lliure  al  projecte.  Els  pioners  van 

engrescar a molts altres i la col·laboració va ser extraordinària.

1.4 Objectius  

Després d’elaborar les hipòtesis prèvies al treball i un cop ja havíem concretat 
el treball de camp, ens vam marcar uns objectius que volíem que quedessin 
coberts amb la recerca:

1. Aprendre a treballar a l’hort: com sembrar, com organitzar els cultius, 
com utilitzar les diverses eines de l’hort, com lluitar contra les plagues, 
com fer compost, etc.

2. Entendre com la variació dels factors biològics i fisicoquímics de l’hort 
pot perjudicar o beneficiar els cultius.

3. Esbrinar  les  necessitats  de  cada  planta  pel  que  fa  als  requeriments 
nutritius, lumínics i d’humitat per tal de poder atendre les necessitats de 
cadascuna eficientment.

4. Analitzar la productivitat de l’hort més enllà del nostre treball.

5. Demostrar  l’eficàcia  dels  diferents  tractaments  ecològics  emprats  als 
denominats  “horts  ecològics”,  que  rebutgen  l’aplicació  de  qualsevol 
producte químic de síntesi. 
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6. Ser capaços de valorar si la utilització de productes químics és realment 
necessària o si, pel contrari, s’ha d’eliminar com abans millor i substituir 
per noves tècniques menys perjudicials per al medi.

7. Estudiar la situació actual de l’horticultura a Sant Cugat, quins horts hi 
ha i quines escoles inclouen en el seu programa. Estudiar com està el 
projecte “Escoles Verdes” a Sant Cugat i quina col·laboració hi ha per 
part de l’Ajuntament.

8. Informar-nos sobre les cooperatives de consum i els seus productors 
(com  Can  Montmany)  de  manera  que  puguem,  si  ens  convencen, 
contactar-hi i aprofundir-hi més.

9. Transmetre el nostre entusiasme a la resta de l’alumnat de l’Angeleta 
per a que l’hort segueixi  tirant endavant i  engresqui cada cop a més 
gent.
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2.1   La història de l’hort  

2.1.1 Del naixement de l’agricultura a l’hort escolar

Els éssers humans sempre hem basat la nostra alimentació en fruites, verdures 

i  carn.  Els  primers  homínids  havien  d’endinsar-se  als  boscos  a  recol·lectar 

fruits, bulbs i hortalisses i a caçar. No fou fins fa aproximadament 7000 anys, 

durant el Neolític, que prengueren consciència, a base d’observar la natura, del 

cicle vital que segueixen els vegetals. Quan van entendre el funcionament de la 

naturalesa, els humans van deduir que de la llavor, se’n podia obtenir el fruit: va 

ser l’inici de l’agricultura. 

Al ser conscients de que podien obtenir vegetals amb molta més facilitat que 

abans i en molta més quantitat,  es va arribar a la conclusió que si es podia 

reproduir el creixement dels vegetals de forma controlada, també es podrien 

mantenir  alguns animals i  això volia  dir  alimentar-se’n en èpoques de poca 

caça: va ser l’inici de la ramaderia. 

Aquestes dues branques de la nova “economia productiva”, van ser les que 

permeteren als humans establir-se en un territori i no anar movent-se en funció 

de les condicions climàtiques: passar de nòmades a sedentaris. Això permeté 

tenir més temps, disposar de més hores per a cultivar l’intel·lecte i aquí fou on 

nasqueren la  cultura  i  la  religió.  De fet,  cultura,  agricultura  i  culte  tenen el  

mateix origen en la paraula “cultum”, que vol dir cultivar i que alhora té el seu 

origen en “col”, que vol dir podar, probablement una de les primeres tècniques 

agràries que es van desenvolupar.

L’agricultura  s’inicià  al  Pròxim  Orient  ara  farà  uns  10.000  anys,  a  l’antiga 

Mesopotàmia. Els primers cultius foren de cereals i lleguminoses. Pel que fa a 

les plantes d’horta, els primers cultius es feren a la Xina amb melons i cols, i a 

Amèrica amb mongetes i tubercles, farà només uns 7000 anys.

Es creu que en un bon principi  foren les dones qui  mantenien alguns horts 

familiars  prop  de  coves  o  d’allà  on  s’estiguessin  les  tribus  mentre  que  els 

homes  anaven  a  caçar.  Molt  possiblement  les  llavors  abandonades  o 

recol·lectades durant l’hivern germinaven havent quedat enterrades sota terra i 

això donà la idea per contruir els primers horts. 
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A dia d’avui però, tant l’agricultura com la ramaderia  han avançat molt social i  

tecnològicament.  Actualment  tenim  explotacions  agrícoles  i  ramaderes  que 

alimenten a ciutats  senceres,  petits  horts  de subsistència i  fins i  tot  el  que 

anomenem horts escolars, orientats principalment a l’ensenyament pràctic dels 

conceptes apresos a l’aula.

2.1.2 L’hort escolar

Durant el segle XX i a causa de la revolució industrial, semblà que la cultura de 

l’hort agonitzava i que els avenços tecnològics en el camp de l’alimentació i la  

migració de gent a les ciutats, frenava aquesta cultura que sempre havia tingut 

un paper important en la societat. No fou fins que Francesc Ferrer i Guàrdia 

proposà el  seu model  d’escola Moderna que es recuperà amb força aquest 

interès per l’horticultura.

La  idea  de  complementar  les  classes  teòriques  tradicionals  amb  l’aplicació 

pràctica  d’aquestes  en  un  hort,  sorgí  cap  a  inicis  del  segle  XX  de  mà  de 

Francesc  Ferrer  i  Guàrdia  i  el  seu  projecte  de  l’escola  Moderna.  Aquest 

moviment seguia les idees de Fourier i Kropotkin i  defensava el coneixement 

racional, empíric i pràctic així com l’ètica més solidària. 

Cap a la dècada dels setanta, aparegué el moviment “hippie” i despertà l’interès 

de molta gent cap a una alternativa a una vida massa accelerada, el cultiu de 

petits  horts  familiars  amb l’objectiu  de relaxar-se  i  recuperar  l’estima per  la 

naturalesa. A aquest interès inicial s’hi sumà l’èxit del llibre de John Seymour: 

“La vida al camp: l’horticultor autosuficient”. Així l’hort es generalitzà entre la 

classe mitjana i s’acabà incloent  també en molts ambients de caràcter docent 

com algunes escoles catalanes.  

Gràcies a aquest moviment, l’hort es trobà en algunes ciutats com a distracció 

per als jubilats i, allà on s’instal·lava un hort, es buidaven els ambulatoris dels 

barris més propers. També es va potenciar l’hort com a eina terapèutica per a 

persones amb disminucions tan físiques com psíquiques i, quan a la dècada 

dels 90 es proposà de recuperar els horts escolars que Ferrer i Guàrdia havia 

pensat,  semblava  una  proposta  un  xic  agosarada;  avui  en  dia  ningú  en 

qüestiona l’eficàcia, és una eina educativa gairebé perfecta.
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Tot i així, actualment els valors que es volen transmetre a través del projecte de 

l’hort escolar no són només els originals de Ferrer i Guàrdia sinó que també  es 

transmet un respecte pel medi i una consciència sobre l’estat d’aquest, unes 

inquietuds per a l’ecologia que sorgeixen sobretot de la nova consciència de 

l’estat del planeta.

A dia d’avui, l’hort escolar és una realitat creixent a nivell mundial i sobretot en 

els  països rics,  és  una eina  d’educació  ambiental  que cada dia  es  fa  més 

necessària a causa de l’allunyament dels nens dels productes de la terra, ja 

que  molts  estan  acostumats  a  veure  els  productes  únicament  envasats  al 

supermercat; molts es sorprenen en veure d’on surt allò que mengen.

A Catalunya,  s’inicià  el  projecte  “Escola  Verda”  fent  referència  a  l’educació 

ambiental i ha triomfat a la major part del territori. Aquest programa sorgí com a 

un  compromís  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  donar  suport  a  tots  els 

centres  educatius  catalans que volien  innovar,  avançar  i  organitzar  idees o 

activitats  educatives  que  tinguessin  la  finalitat  de  fomentar  valors  que 

potenciessin la sostenibilitat. 

2.1.3 L’aplicació de l’hort escolar i els seus beneficis

Quan a  finals  dels  90  es  començaren a  posar  en  marxa tots  els  projectes 

d’horticultura escolar i es fomentà molt l’existència dels horts en els recintes 

educatius,  tot  anava molt  enfocat  a  les escoles bressol  i  a  les etapes més 

primerenques de l’educació. Més endavant, quan el professorat s’adonà de la 

utilitat d’aquesta eina, s’amplià a secundària i es canvià una mica el concepte; 

s’utilitzà,  a  secundària,  per  a  experimentar  o  plasmar  els  coneixements  de 

biologia a la realitat. 
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Així doncs, definim per hort escolar tot aquell terreny treballat per a cultivar-hi i  

que està enfocat a  l’educació en escoles bressol, primàries i secundàries.

Els  beneficis  que  l’aplicació  dels  horts  en  l’educació  aporten  han  estat 

estudiats.  Quan  s’és  petit,  apropar-se  a  aquest  ambient  natural  ajuda  en 

diversos aspectes:

-  Per  una banda potencia de forma dràstica la curiositat,  interès i  capacitat 

d’observació  dels  nens,  ja  que els  éssers  vius  criden molt  l’atenció  i  el  fet  

d’aconseguir productes, ja siguin fruits o hortalisses, és un adherit que també 

il·lusiona als més petits, i als que no ho són tant!

- A més, permet desenvolupar en els més petits un sentit de la responsabilitat i  

dedicació, ja que sense ambdós conceptes, les plantes difícilment donaran els 

seus fruits. 

- També és importantíssim ensenyar d’on prové tot allò del que ens alimentem i  

potenciar una alimentació saludable i variada. El fet de “cuidar” o fer créixer 

molts aliments diversos, permet als nens familiaritzar-se amb cadascun d’ells.

-  En l’estat  en el  que es troba el  nostre planeta i  per respecte a la natura 

senzillament, és interessant veure com la dedicació a les plantes aporta també 

uns valors mediambientals de respecte pels ecosistemes i d’estima cap a la 

terra, quelcom molt important si volem que les generacions futures respectin el 

lloc on vivim.

- Ja enfocat cap a secundària, l’hort és l’eina amb la qual es pot introduir el  

treball  al  laboratori  i  la  rigorositat  que  aquest  comporta.  Les  primeres 

observacions  al  microscopi  acostumen  a  ser  pràctiques  amb  vegetals 

cultivables a l’hort ( com l’observació de l’epidermis de la ceba). 

- Durant l’ESO, a ciències naturals s’estudien els cicles de la vida de les plantes 

i  processos naturals  que podem observar  de manera directa en l’hort.  Això 

permet una fixació conceptual millor així com un interès més gran. Això, alhora, 

també  permet  potenciar  la  capacitat  de  formular  hipòtesis  i  de  voler 

experimentar.
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2.1.4 Horticultura ecològica i de subsistència

Des del Neolític fins a dia d’avui, les tècniques agrícoles han patit molts canvis 

per a augmentar la producció dels conreus, per a treballar menys i per facilitar  

el procés més tècnic i augmentar-ne el producte final. A mesura que la ciència 

ha  anat  avançant  en  els  últims  cent  anys,  s’ha  vist  que  els  mètodes  i  els 

productes que hem aplicat als conreus durant els últims segles, no són tan 

positius com semblava en un inici i han estat posats en dubte per gran part de 

la comunitat científica; parlem dels insecticides, pesticides, herbicides i adobs 

químics.  A més,  els  avenços  en  aquest  últim  segle  han  permès  la  creació 

d’organismes  transgènics:  organismes  modificats  genèticament  per  l’ésser 

humà per a que tingui propietats d’un altre espècie.

Des del segle XX, han estat prohibits un seguit d’aquests productes que eren 

perjudicials per al medi o per a la salut humana de forma molt evident (com és 

el  cas del  famós DDT prohibit  el  1972).  Tot i  així,  n’hi  ha molts altres  que 

presenten molta controvèrsia i que no se sap del cert quin efecte tenen sobre la 

salut humana, com és el cas dels organismes transgènics o de gairebé tots els 

insecticides,  pesticides,  herbicides  i  adobs  químics  utilitzats  en  grans 

explotacions.

L’horticultura ecològica consisteix doncs en el  conreu de la terra sense cap 

producte d’aquest tipus, fent servir únicament aquells que sabem del cert que 

no són, ni perjudicials per a l’entorn, ni per a nosaltres mateixos (sempre que 

se’n faci un bon ús). És per això que el rendiment dels conreus ecològics és 

més baix i, per tant, moltes vegades les terres treballades d’aquesta manera 

són més petites, fet que permet controlar-ne les plagues i els factors ambientals 

sense els productes sintètics. 

Un  dels  exemples  de  conreus  ecològics  són  els  horts  de  subsistència.  De 

resultat  de  l’  interès  per  a  recuperar  lligams amb la  terra  que  es  despertà 

sobretot a partir dels anys 70 i el llibre de John Seymour esmentat abans, una 

part de la població de Catalunya comença a conrear parcel·les petites per a 

consum propi. En el moment en que la producció és suficient per a mantenir la  

família durant tot l’any, parlem d’un hort de subsistència. Normalment, en els 
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pobles petits aïllats dels nuclis urbans, és més comú en les famílies ja que hi ha 

més terres disponibles.

2.1.5 Les explotacions agrícoles intensives

Al món som uns 7.000 milions d’humans i si cadascú tingués el seu hort de 

subsistència, no hi hauria superfície suficient per a tothom. Les explotacions 

agrícoles intensives són precisament enormes extensions de terreny conreades 

per  a  produir  menjar  per  a  un elevat  nombre d’individus i  per  tant,  amb la 

necessitat d’un elevat rendiment productiu. Per a que aquest sigui el més alt  

possible, les explotacions utilitzen normalment un conjunt de productes químics 

l’efecte en la salut dels quals està posat en dubte per gran part de la comunitat 

científica. 

A  més,  en  l’última  dècada  s’ha  utilitzat  molt  el  recurs  dels  transgènics, 

organismes modificats genèticament per fer-los resistents a les adversitats que 

presenti el clima o per aconseguir resistència a tots aquells productes aplicats 

per a eliminar insectes, males herbes o malalties (en altres àmbits com en la 

medicina es poden fer servir per a més coses, com per exemple la síntesi de 

insulina en un bacteri que per si sol no la sintetitzaria). 

La primera gran extensió agrícola transgènica fou la del tomàquet FlavrSavr el 

1996, però no donà resultat. Tot i així es millorà la tècnica i a dia d’avui hi ha 

moltes extensions de blat de moro o de soja que són transgèniques. Tot i així,  

això ha produït tanta controvèrsia que els governs n’han restringit l’aplicació en 

la  major  part  dels  aliments  per  a  consum humà  i  només està  permès  per 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) comercialitzar la soja, el blat de moro i 

la colza.
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A més, la legislació vigent també actua alhora de gestionar les autoritzacions,

 de regular la investigació sobre transgènics i alhora d’etiquetar i comercialitzar 

els productes que ho siguin ( la soja per exemple ha de portar, des del 2003, 

l’etiquetatge corresponent si és transgènica).

La normativa europea és una normativa relativament restrictiva si la comparem 

amb altres normatives d'arreu del món, però té moltes mancances. Es critica 

tant des dels moviments socials ("Som lo que Sembrem" i "Transgènics Fora" a 

Catalunya, “Ecologistas en Acción” a nivell espanyol, “Greenpeace” i “Amics de 

la  Terra”  a  nivell  europeu),  com  des  d'organismes  governamentals  (govern 

austríac,  regions  lliures  de  transgènics  com  ara  Escòcia  o  moltes  regions 

italianes).
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2.1.6  Quadre  comparatiu  entre  l’horticultura  ecològica  i  l’agricultura 

intensiva

CARACTERÍSTIQUES
HORTICULTURA 

ECOLÒGICA
AGRICULTURA INTENSIVA

Augmentar la velocitat de 

creixement.

Fertilitzants naturals i 

compost
Fertilitzants químics

Evitar creixement de 

males herbes

Palla o plàstics perquè 

no creixin males herbes
Herbicides químics

Evitar destrucció per 

plagues

Plantes aromàtiques , 

trampes o productes 

naturals

Insecticides químics

Sembra Llavors naturals Llavors transgèniques

Producció Baixa Alta

Qualitats nutritives No alterades No alterades

Qualitats gustatives
Molt alta ( gust molt més 

intens i natural)
Baixes ( pèrdua de gust)

Efectes negatius sobre 

la salut

Cap sempre i quan es 

segueixi una alimentació 

equilibrada

Augmenta la probabilitat de malalties 

com el càncer, defectes de naixement, 

asma, Parkinson i d'altres, depenent de 

cada producte químic

Impacte ecològic Nul

Molt alt ( insecticides i herbicides 

contaminants així com transgènics 

guanyant terreny a la natura)

Temps de dedicació que 

requereix el cultiu

Molt elevat ( treure males 

herbes i vigilar l’estat dels 

productes, són poc 

resistents a adversitats)

Baix ( els productes són altament 

resistents i no necessiten una dedicació 

diària elevada)

Preu total del 

manteniment de cada 

concepte

Molt elevat Baix

Preu dels productes a 

mercat
Alt Baix
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2.2 Els components de l’hort

L’hort  escolar  és  un  ecosistema  format  per  un  conjunt  d’organismes  vius 

(biocenosi) i el medi físic on es relacionen (biòtop). La biocenosi de l’hort està 

constituïda  per  tres  comunitats  diferents:  la  vegetal  (fitocenosi),  l’animal 

(zoocenosi)  i  la  conformada  pels  microorganismes  (microbiocenosi),  que 

formen una sèrie de cadenes d’interdependència nutritiva entre elles. Aquestes 

cadenes o xarxes tròfiques descriuen el procés de transferència de substàncies 

nutritives i d’energia a través de les diferents espècies de l’ecosistema. L’inici 

de la xarxa tròfica és sempre una planta o un bacteri i per tant un organisme 

autòtrof,  és  a  dir,  que  fabrica  el  seu  propi  aliment  sintetitzant  substàncies 

orgàniques a partir de substàncies inorgàniques que capta de l’aire i del sòl, i 

d’energia  solar.  La  resta  d’integrants  de  la  cadena  (els  animals,  algunes 

bactèries,  els  protozous,  etc.)  es  denominen  consumidors  primaris  quan 

s’alimenten d’organismes productors, o consumidors secundaris si,  en canvi, 

s’alimenten d’altres consumidors. Existeix,  a part,  un últim nivell  de la xarxa 

tròfica que correspon als organismes descomponedors o degradadors. Aquests 

són  microorganismes  que  primerament  degraden  la  matèria  orgànica  i, 

posteriorment, transformen novament els nutrients en substàncies inorgàniques 

que retornen al sòl i a l’atmosfera per poder ser utilitzades novament per les 

plantes, tancant així el cicle de la matèria.
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2.2.1 Factors biològics

2.2.1.1 El regne plantae, fitocenosi

Una llavor, les arrels, la tija, les fulles, flors, un esclat de colors diversos, olors,  

els fruits i, dins d’aquests, les noves llavors plenes altre cop de vida. Milers de 

cèl·lules formant estructures complexes i originades, sorprenentment, a partir 

d’aigua, llum, diòxid de carboni i un plegat de sals dissoltes. 

Antigament conegut com a regne vegetal, el regne plantae inclou avui en dia 

només allò que col·loquialment anomenem plantes, deixant de banda alguns 

fongs i protists (algues) que fa uns anys havia comprès. Quan parlem de planta 

ens referim a tot allò que compleixi dues característiques principals: que les 

seves cèl·lules tinguin una paret de cel·lulosa i que facin la fotosíntesi. Pel que 

fa al nostre hort, les plantes que prenen rellevància són únicament els cultius i  

per tant, són de les que parlarem.

La cel·lulosa és una molècula orgànica que, formant una paret al voltant de la 

membrana,  proporciona  a  les  plantes  una  forma  específica  i  una  rigidesa 

determinada per a mantenir aquesta forma. Així, depenent de la densitat de les 

parets, trobem una part més rígida o més flonja de la planta. Aquesta mateixa 

cel·lulosa, juntament amb la lignina, és la que formarà, un cop morta la cèl·lula, 

els troncs i tiges dels arbres, arbustos i plantes en general i els proporcionarà 

rigidesa.

La segona característica i més important per aquest treball és la capacitat de 

les cèl·lules vegetals (de les plantes) per a captar la llum solar i utilitzar-la com 

a font d’energia per a transformar la matèria inorgànica en matèria orgànica. El 

procés  mitjançant  el  qual  la  planta  obté  aquesta  matèria  orgànica  a  partir 

d’aigua, CO2 i  sals minerals i,  l’ajuda dels cloroplasts (orgànuls),  s’anomena 

fotosíntesi.  De  fet,  la  major  part  de  la  matèria  orgànica  dels  organismes 

terrestres  prové  originalment  de  la  fotosíntesi  de  les  plantes  ja  que  són, 

juntament amb les algues i alguns bacteris, els únics organismes autòtrofs del 

planeta.

És precisament aquesta fotosíntesi que pren rellevància alhora de treballar un 

hort i que, per tant, explicarem més profundament.
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2.2.1.1.1 La fotosíntesi

La fotosíntesi és la base sobre la qual es construeix tot un món d’organismes 

vius. És la principal font de matèria orgànica del planeta. Tot i així, no va més 

enllà  d’unes quantes reaccions químiques que poden ser  resumides com a 

transformadores d’aigua i CO2 en cadenes de carbohidrats (glucosa) mitjançant 

la llum solar com a font d’energia.

Es tracta d’una reacció anabòlica en presència de llum solar, aigua i CO2, que 

es du a terme en els cloroplasts, uns orgànuls presents en les cèl·lules vegetals 

de les parts verdes de les plantes. La reacció es pot expressar de la següent 

manera:

6 CO2 + 6 H2O                 C6H12O6 + 6 O2

Glucosa (matèria orgànica)

Però la fotosíntesi no es produeix dins la planta si abans no hi ha hagut un 

procés d’absorció de totes les substàncies necessàries per a dur-la a terme. A 

més,  després  de  la  fotosíntesi  hi  ha  d’haver  una  distribució  de  la  matèria 

orgànica per tota la planta ja que no tota ella és capaç de realitzar-la, només 

aquelles cèl·lules més exteriors la realitzen (són les que reben la llum).

1. En primer lloc la planta obté, a través dels pèls absorbents de les arrels, 

l’aigua i les sals minerals, mescla que s’anomena saba bruta.

2. Aquesta saba bruta puja per la tija fins a les fulles a través d'uns tubs 

molt fins, anomenats vasos llenyosos. Aquest desplaçament no suposa 

cap despesa d’energia per la planta perquè es produeix per capil·laritat.

3. El  diòxid  de  carboni  penetra  a  les  fulles  per  unes  petites  obertures 

anomenades estomes.

4. És a les fulles on es realitza la fotosíntesi i aquesta saba (bruta) i CO2 

esdevenen glucosa (saba elaborada) i O2.

5. L’oxigen  és  alliberat  pels  mateixos  estomes  mentre  que  la  saba 

elaborada es reparteix per tota la planta a través d'uns tubs anomenats 

vasos liberians.
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La llum proporciona l’energia necessària per a trencar enllaços i crear-ne de 

nous i per tant és la que fa possible el procés. 

Tenim, doncs O2, i glucosa com a productes finals de la fotosíntesi. Pel que fa a 

la resta de molècules orgàniques que componen el cos de la planta ( resta de 

glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics), es necessita la participació de sals 

minerals absorbides per les arrels. Per un costat hi ha Nitrogen, Sofre i Fòsfor  

presents  en gairebé totes les biomolècules.  Altres elements com el  sodi,  el 

potassi, el calci i el magnesi, en canvi, són indispensables en una gran part de 

les reaccions metabòliques.

2.2.1.1.2 La respiració vegetal

Dins l’aigua, a l’aire, sota terra  o fins i tot habitant a l’interior d’altres éssers, la 

major part dels éssers vius necessiten respirar ( tots menys els fermentadors, 

que en comptes de respirar, fermenten la glucosa) per a obtenir energia. Alguns 

necessiten oxigen per  a fer-ho (respiració  aeròbica)  i  d’altres  no (respiració 

anaeròbica),  però tots  adquireixen l’energia  per  a  fer  els  processos vitals  a 
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través d’una reacció d’intercanvi de gasos. Pel que fa a les plantes, la seva 

respiració és aeròbica ja que consumeix oxigen; és una oxidació específica que 

s’anomena respiració cel·lular, i es pot resumir de la següent manera: 

6O2 + C6H12O6→ 6CO2 + 6H2O

La matèria orgànica que s’utilitza són els glúcids, lípids i proteïnes, les úniques 

fonts  d’energia  de  les  cèl·lules.  El  conjunt  de  reaccions  de  degradació  de 

glúcids, lípids i  proteïnes rep del  nom de catabolisme aeròbic i  consisteix a 

degradar compostos grans i complexos en molècules més senzilles. La glucosa 

per exemple (6 carbonis) es converteix en H2O i CO2. Aquesta via metabòlica 

és exergònica: desprèn energia. 

L’energia alliberada es pot conservar o bé en forma d’ATP, o bé en forma de 

compostos reduïts (com el NADH i el FADH2) que, en oxidar-se, poden cedir 

l’energia.

Una planta respira tant de dia com de nit i per tant, sempre absorbeix una part  

d’O2 i n’allibera una altra de CO2. Però només durant el dia també s’hi dona la 

fotosíntesi, que absorbeix CO2 i allibera O2 en quantitats força majors del que 

ho fa la respiració. Quan diem que durant el dia una planta “neteja” l’aire de 

CO2 ens referim a que la fotosíntesi absorbeix més CO2 del que la respiració 

allibera i que deixa anar més O2 del que la respiració pren.

2.2.1.1.3 Reproducció de les plantes

Algunes  plantes  disposen  de  grans  i  acolorides  flors,  d’altres  alliberen 

seductors perfums; n’hi ha que fan uns fruits gustosos i n’hi ha que  s’aprofiten 

de la força amb que l’aire els mou les fulles  per deixar anar les partícules que  

esdevindran  nous  individus  en  un  futur  proper.  Totes  busquen  el  mateix, 

perpetuar la seva existència mitjançant noves llavors i, per tant, futures plantes; 

és la reproducció. 

Principalment hi  ha dues formes de reproducció:  la reproducció asexual i  la 

reproducció sexual.
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La reproducció asexual

També  anomenada  reproducció  vegetativa,  consisteix  en  la  multiplicació  o 

desenvolupament d’una planta a partir d’una part de la planta mare, ja sigui de 

les arrels, la tija o les fulles. Com que no hi ha un canvi genètic, les plantes 

descendents seran iguals que les originals.  

Les principals formes de reproducció asexual naturals (sense intervenció de 

l’home) són els estolons, els tubercles, els bulbs i els rizomes.

ESTOLONS: 

Els estolons són unes extensions laterals que creixen en algunes plantes com 

el pensament o la maduixera i que arrelen per l’extrem més llunyà de la planta. 

D’aquest extrem en surten les fulles i un nou individu. Finalment aquest estoló 

es trenca i dona lloc a un nou organisme independent del primer.

TUBERCLES: 

Els tubercles són tiges subterrànies que surten de les arrels i que acumulen 

substàncies  de  reserva  (generalment  glúcids).  Quan  aquests  tubercles  es 

troben  en  les  condicions  adequades,  les  tiges  creixen  gràcies  als  glúcids 

acumulats  i  es  desenvolupen  arrels  pròpies,  donant  lloc  a  una  planta 

independent de la primera. Plantes que utilitzen aquest tipus de reproducció 

vegetativa són les patates o la yuca.
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BULBS:

Els bulbs són tiges subterrània envoltades per un munt de fulles carnoses de 

forma concèntrica. La tija conté una gemma amb el potencial de reproducció 

necessari  per a originar una tija aèria (sempre que es donin les condicions 

adequades). A més, entre les fulles carnoses hi ha més gemmes que amb el 

temps,  originaran nous bulbs.  Aquests bulbs tenen una funció a més de la 

reproductiva: superar les èpoques més desfavorables climàticament del cicle 

vegetatiu. Les cebes o els alls són precisament d’alt interès culinari perquè són 

bulbs i per tant, són rics en nutrients.

RIZOMES:

Són tiges subterrànies i horitzontals que estan dotades d’una gemma a l’extrem 

que  els  permet  originar  arrels  i  una  nova  tija  vertical,  un  nou  organisme. 

Normalment aquest  tipus de reproducció es dona en plantes que perden la 

seva  part  aèria  en  les  èpoques  desfavorables  (vivaces)  com  les  canyes 

americanes o el bambú. De fet, no és un tipus de reproducció que es doni en 

les plantes típiques en un hort escolar.
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La reproducció sexual

La reproducció sexual es dóna en un nombre molt més gran de plantes que la 

reproducció asexual i moltes vegades, en les mateixes que aquestes (que és 

quan es  combinen ambdues).  Aquesta  és  possible  gràcies  a  unes cèl·lules 

especialitzades  anomenades  gàmetes  i  que  s’anomenen  anterozoides  les 

masculines, i  oosferes les femenines. La reproducció sexual es dóna tan en 

criptògames com en fanerògames però de formes diferents. En el primer cas, 

sense flors, la fecundació es fa en un protal·lus i no pas en la planta en sí; en el  

segon, amb flors, la fecundació té lloc a l’interior d’aquestes.

En  un  hort  només  hi  ha  fanerògames  ja  que  són  les  que  estan  més 

desenvolupades i poden donar fruit. De fet, les que tenen flors però la llavor no 

és  dins  d’un  fruit  (gimnospermes)  serveixen per  a  dissuadir  plagues,  cridar 

l’atenció d’insectes, etc. Així doncs, parlarem només de les angiospermes, que 

tenen, primer flors i després fruits.

La reproducció en les angiospermes es du a terme a través de la flor, un òrgan 

que permet la reproducció sexual sense la necessitat d’un medi aquós, ja que 

els gàmetes masculins es desplacen a través de l’aire. El procés pel qual els 

gàmetes  masculins  arriben  al  Pistil  per  a  fecundar  l’oosfera  s’anomena 

pol·linització. 
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POL·LINITZACIÓ:

1. Comença en els estams, la part  de la flor  que produeix els gàmetes 

masculins. Aquests s’agrupen en parelles en el que anomenem grans de 

pol·len i són alliberats a l’exterior.

2. Aquests grans de pol·len són prou lleugers per a viatjar per l’aire (quan 

diem que viatja per l’aire,  ho pot fer amb l’ajuda del vent,amb l’ajuda 

d’algun insecte com són les abelles o amb la d’algun ocell, com és el 

colibrí.)  fins  que  queden  reposats,  amb  molta  sort,  sobre  un  pistil 

d’alguna altra flor de la mateixa espècie o  pot ser la mateixa flor. Quan 

la  pol·linització  es dona en la  mateixa  flor  parlem  d’autopol·linització, 

quan és en diferents flors, de pol·linització creuada.

3. Quan el pol·len queda dins el pistil, comença el procés de fecundació. 

El gra de pol·len fixat sobre l’estigma genera un llarg tub anomenat tub 

pol·línic que recorre l’estil fins arribar a l’ovari. Si hi ha més d’un gra, es 

formarà més d’un tub.

 

4. Dins l’ovari hi ha els sacs embrionaris i quan el gra de pol·len hi arriba, 

s’obre i es dona lloc una doble fecundació (per cada gra de pol·len que 

hi entra):

a. El primer es fusiona amb el nucli de l’oosfera, de manera que es 

forma un zigot diploide que serà el futur embrió.
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b.  L’altre, es fusiona amb els dos nuclis polars, de manera que es 

forma  una  cèl·lula  triploide  que,  al  dividir-se,  formarà  el  teixit 

nutritiu que envolta la llavor, l’endosperma. 

Quan aquest procés de pol·linització s’acaba, el 

zigot es divideix ràpidament i es converteix en un embrió dotat d’una plúmula i 

una radícula, les futures tiges i arrels respectivament.

A més,  apareixen  fulles  al  voltant  de  l’embrió  que  anomenem  cotilèdons. 

Aquests contenen un elevat nombre de proteïnes, lípids i midó que serviran 

perquè la llavor germini i creixi la nova planta. Aquestes substàncies de reserva 

també hi són presents en l’endosperma, que té la mateixa funció.

El conjunt d’embrió, endosperma i els cotiledons, s’anomena llavor.

Pel que fa al pistil, també pateix grans canvis fins que arriba a desenvolupar el  

fruit. Mentre la llavor es va formant, les seves parets creixen i es divideixen en 

capes ( la pell d’un fruit, la carn i el cor).  

Depenent de si les parets es tornen carnoses o no, parlem de fruits carnosos 

(com la  poma)  o  de  fruits  secs  (  com les  avellanes).  Pel  que  fa  als  fruits  

carnosos, les parets també s’enriqueixen de nutrients energètics perquè el seu 

objectiu és ser ingerits per algun organisme animal. Després, per defecació, les 

llavors viatgen i queden repartides pel territori. 

GERMINACIÓ

La  llavor  queda  en  estat  latent  sigui  on  sigui  fins  que  es  presenten  les 

condicions adequades per a que s’activi. Quan això passa, l’embrió entra en 

activitat i la radícula (futures arrels) surt de la llavor i cap a terra. Gràcies a la 
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presència de l’aigua, s’activen tot un seguit d’estímuls hormonals que posen en 

funcionament els enzims per a fer la síntesi de glúcids i proteïnes. Així, l’embrió 

comença a rebre aliments per al seu desenvolupament i se n’alimenta fins que 

surten les primeres fulles, capaces ja de fer la fotosíntesi i  mantenir la nova 

planta amb vida. 

2.2.1.2 Microorganismes i animals de l’hort

Atenent a la seva mida, a l’hort  podem distingir  dos tipus d’organismes: els 

microorganismes  i  la  resta  d’éssers  vius.  Els  microorganismes  són  aquells 

éssers vius que només poden ser observats a través del microscopi. Inclouen 

els bacteri, els archaeas, els protozous, els fongs i les algues. Els virus, tot i no 

ser organismes en el  sentit  estricte,  poden multiplicar-se i  per aquest motiu 

s’inclouen generalment en l’estudi dels microorganismes.

Una multitud de diferents espècies de microorganismes es troben presents al 

sòl de l’hort. La majoria, però es troben localitzats en l’anomenada rizosfera, un 

ambient situat al voltant de les arrels que les mateixes plantes ajuden a crear i  
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on els microorganismes patògens i beneficiosos exerceixen una forta influència 

sobre la salut i el creixement de les plantes. 

La resta de la zoocenosi del sòl està constituïda per la població animal, que 

engloba des dels àcars fins als grans vertebrats excavadors com els conills. 

Alguns animals, com els cucs de terra, els símfils, els proturs, els col·lèmbols i  

certs àcars passen la totalitat del seu cicle vital al sòl i constitueixen la fauna 

permanent  del  mateix.  D’altres  animals,  com  els  rosegadors  que  excaven 

llodrigueres,  els  rèptils,  els  amfibis  i  molts  insectes  només es troben al  sòl 

durant  part  del  seu  temps  o  en  etapes  específiques  del  seu  cicle  vital  i 

constitueixen la seva fauna temporal.

Des del punt de vista de l’estudi que ens ocupa, el que ens interessa saber,  

però, és com es relacionen els diferents organismes amb les plantes i  més 

concretament  com  afecten  als  cultius,  i  per  aquest  motiu  distingirem entre 

organismes beneficiosos i organismes perjudicials.

2.2.1.2.1 Els microorganismes beneficiosos

El  conjunt  d’organismes  que  beneficien  a  les  plantes  està  format  per  tots 

aquells éssers vius que permeten a les plantes augmentar el seu creixement i 

desenvolupament i les protegeixen d’organismes patògens. 

Els microorganismes beneficiosos acostumen a establir  complexes relacions 

amb les  plantes,  com per  exemple  les  micorrizes,  uns  fongs  que viuen en 

simbiosi  amb les  arrels,  i  duen a  terme,  entre  d’altres,  els  mecanismes de 

biofertilització, estimulació del creixement de les arres i control d’estrès de les 

plantes. Entre els microorganismes beneficiosos més característics tenim: 

 Els cianobacteris, també anomenats cianòfits, que són capaços de fixar 

el nitrogen atmosfèric gràcies a l’activitat duta a terme en unes cèl·lules 

especials incolores anomenades heterocists, de parets cel·lulòsiques i 

que es  troben plenes de nitrogen.  Els  cianobacteris  agafen el  N₂ de 

l’atmosfera i el redueixen a amoni (NH4
+), un compost que els bacteris 

nitrificants poden transformar en nitrats que les plantes poden aprofitar. 

Com que permeten la incorporació del nitrogen a la cadena alimentària, 

en la que hi participen com a descomponedors, juguen un paper molt 
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important  en  la  circulació  dels  nutrients.  Alguns  cianobacteris  són 

simbionts de plantes aquàtiques, a les que subministren nitrogen.

 Els bacteris fixadors de nitrogen, com ara Azhotobacter i Rhizobium, que 

són  bacteris  aerobis  gram+  capaços  també  de  fixar  el  nitrogen  de 

l’atmosfera.  Rhizobium acostuma a viure en simbiosi amb determinades 

plantes (com per exemple les lleguminoses) a les seves arrels. Aquest 

bacteri fixa el nitrogen de l’aire en la planta en forma d’amoníac, que 

actua  com  a  fertilitzant  natural,  i  la  planta,  a  canvi,  li  proporciona 

nutrients.  La  simbiosi  entre  els  dos  organismes,  però,  ve  motivada 

principalment  per  la  formació  d’una  molècula  de  transport  d’oxigen, 

equivalent  a  l’hemoglobina,  anomenada  leghemoglobina.  Aquesta 

només  pot  ser  sintetitzada  quan  els  dos  organismes  es  troben  en 

simbiosi  i  permet  dur  a  terme  el  transport  d’oxigen  necessari  per  al 

metabolisme del bacteri. Pel que fa a  Azhotobacter, viu de forma lliure 

als sòls i sintetitza, a més de l’amoníac, certes substàncies biològiques 

actives,  com  ara  fitohormones,  que  estimulen  el  creixement  de  les 

plantes.

 Els  bacteris  nitrificants,  com per  exemple  Nitrosomones i  Nitrobacter, 

que són bacteris quimioautòtrofs capaços de formar compostos orgànics 

gràcies  a  l’energia  alliberada  en  reaccions  d’oxidació  de  compostos 

nitrogenats inorgànics. Nitrosomones s’encarrega de la transformació de 

l’amoni  (NH4
+)  en  nitrit  (NO₂ˉ),  mentre  que  Nitrobacter oxida  nitrits  a 

nitrats  (NO3
ˉ).  Els  bacteris  nitrificants  viuen  als  sòls  i  als  sediments 

marins i són molt importants ja que transformen els nutrients inorgànics 

nitrogenats en molècules solubles que les plantes poden aprofitar. 

 Els bacteris solubilitzants del fòsfor, com ara  Bacillus,  Flavobacterium i 

Pseudomonas, que són capaços d’incorporar els fosfats inorgànics del 

sòl  i  solubilitzar-los  en  fosfats  que  poden  utilitzar  les  plantes. 

Pseudomonas,  a  més,  produeix  unes  hormones  que  promouen 

l’allargament  de  les  cèl·lules  que  componen  les  arrels  i,  per  tant, 

afavoreix el creixement de les plantes.

  Les micorrizes o arrels fúngiques, que són associacions simbiòtiques 

entre els fongs i  les arrels de les plantes. En aquestes simbiosis, les 

hifes dels fongs, que poden ser Ascomicets, Basidiomicets o Zigomicets, 
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s’introdueixen als teixits radicals de la planta. En una micorriza, el fong 

obté nutrients de la planta i  aquesta incrementa, gràcies al  miceli  del 

fong,  la  seva  superfície  i  biomassa  radical,  és  a  dir,  la  possibilitat 

d’augmentar la captació d’aigua.

 Determinats  tipus  de  virus,  com  per  exemple  els  pararretrovirus 

endògens,  que  protegeixen  a  les  plantes  de  l’efecte  d’altres  virus  o 

d’infeccions no virals. Altres virus ajuden a les plantes a adaptar-se a 

condicions  extremes,  proporcionant-les,  per  exemple,  una  major 

tolerància al fred.  

2.2.1.2.2 Els animals beneficiosos

Els animals beneficiosos juguen papers importantíssims en la formació del sòl i  

en  els  processos  de  nutrició,  protecció  i  reproducció  de  les  plantes.   En 

destaquen:

 Els oligoquets o cucs de terra, que no només foraden, perforen i airegen 

el sòl fent-lo així permeable a la pluja i a les fibres de les plantes, sinó 

que  a  més  produeixen  uns  excrements,  rics  en  nutrients  vitals,  que 

ajuden  a  les  plantes  a  protegir-se  dels  metalls  pesats  i  dels  fongs 

patògens presents al sòl i n’afavoreixen el creixement. Per tal d’elaborar 

aquests  excrements,  coneguts  com a  “wormcasts”,  els  cucs  de  terra 

ingereixen la terra rica en nutrients i la descomponen en partícules més 

petites aprofitables per a les plantes. 

 Els  nematodes  entomopatògens,  com  els  gèneres  Steinernema i 

Heterorhabditis, que eliminen les plagues d’insectes que s’alimenten de 

les  plantes.  Aquests  nematodes  penetren  dins  dels  insectes, 

generalment  a  través  d’orificis  naturals,  i  alliberen  uns  bacteris 

productors de toxines  que en provoquen la mort en menys de 48 hores. 

 Els insectes pol·linitzadors,  que comprenen membres dels  grups dels 

coleòpters,  lepidòpters,  dípters  i  himenòpters,  i  que  juguen  un paper 

importantíssim en la reproducció de determinades plantes amb llavors. 

Les plantes que són pol·linitzades per insectes s’anomenen entomòfiles. 

Els insectes s’encarreguen de transportar els grans de pol·len des del 
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sac pol·línic de l’estam fins a l’estigma (en les angiospermes) o fins al 

micròpil (en les gimnospermes), on finalment germinaran. 

 Els anomenats insectes protectors o col·laboradors, que s’alimenten de 

les plagues de les plantes. Les marietes i les seves larves, per exemple, 

són devoradores de pugons, cotxinilles i altres insectes; les libèl·lules i 

els pregadéu (Mantis) devoren insectes i petites erugues; les xinxes són 

predadors de pugons, trips i àcars.

2.2.1.2.3 Els organismes patògens o perjudicials

El conjunt d’organismes que ataquen a les plantes o els hi causen malalties 

està  compost  per  virus,  bacteris,  fongs,  protozous,  nematodes,  artròpodes, 

mamífers, etc. Es calcula que un 15% de la producció d’aliments del món es 

perd  a  causa  de  l’acció  d’aquests  organismes  patògens  sobre  les  plantes. 

Tanmateix,  la  presència de malalties és una  part  indissoluble de la  vida i,  

moltes vegades, esdevé un mecanisme de selecció  natural que contribueix a 

l’evolució de les espècies: les malalties ataquen aquelles plantes més dèbils o 

que  pateixen  algun  tipus  d’anomalia  d’origen  genètic,  fet  que  les  fa  més 

vulnerables.  Així, per selecció natural, queden les plantes més fortes.

Els microorganismes patògens (virus, fongs, bactèries) i  els nematodes, que 

provoquen pertorbacions en el metabolisme de les plantes que poden arribar a 

portar aquestes a la mort, són considerats els causants de les malalties de les 

plantes. La resta d’animals, que causen danys directes a la planta, es diu, en 

canvi, que conformen les plagues de les plantes.

Malalties de les plantes

Els factors biòtics que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar la incidència 

d’un  microorganisme  patogen  sobre  una  planta  són  diversos.  El  primer  és 

l’agressivitat del patogen, que es defineix com la seva capacitat de penetració,  

difusió  per  la planta i  creixement als  teixits  d’aquesta.  Quan,  després de la 

inoculació i incubació del paràsit, la planta hoste pateix diversos tipus de danys 
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i  emmalalteix,  es  diu  que  l’organisme  patogen  està  dotat  d’agressivitat  o 

virulència.  Quan,  en  canvi,  la  planta  no  és  malmesa,  es  considera  que  el 

patogen no és agressiu. 

El segon factor biòtic important a considerar és el grau de dependència dels 

organismes  patògens  envers  les  plantes  hostes.  Els  paràsits  estrictes  són 

aquells que depenen molt de les plantes, i els sapròfits, per contra, tenen un 

ampli  rang  d’organismes  hostes.  Els  primers  no  acostumen  a  matar  a  les 

cèl·lules de les quals es nodreixen, els segons, en canvi, eliminen les cèl·lules 

per mitjà de mecanismes enzimàtics per tal d’alimentar-se del seu contingut.

El tercer factor biòtic remarcable és la susceptibilitat de la planta, és a dir, la  

qualitat  d’aquesta  de convertir-se  en la  seu d’una infecció.  Així  doncs,  una 

planta és susceptible a un patogen quan aquest és capaç de penetrar, infectar i 

originar en la planta els símptomes característics de la malaltia. El concepte 

oposat a la susceptibilitat i quart factor biòtic és la resistència, propietat d’una 

planta d’oposar-se a la infecció dels paràsits.

Durant el desenvolupament d’una malaltia es poden diferenciar les següents 

etapes: 

 La contaminació. És l’arribada de l’agent infecciós a les proximitats de la 

planta.

 La penetració del patogen. Aquesta es pot dur a terme a través del teixit  

sa o a través de ferides i obertures naturals de la superfície de la planta.

 La infecció. És el procés mitjançant el qual el paràsit entra en contacte 

amb  les  cèl·lules  de  la  planta  hoste,  de  les  que  posteriorment 

s’alimentarà.

 La incubació. Fa referència a l’ interval de temps que transcorre entre la 

infecció i l’aparició de símptomes.

 La  difusió  o  invasió.  Durant  aquesta  etapa  l’organisme  patogen 

s’escampa més enllà dels primers teixits colonitzats. 

 La reproducció de l’agent infecciós.  La majoria de patògens,  com els 

fongs,  els  virus  i  els  bacteris,  produeixen  les  seves  estructures 

reproductores a l’interior de les plantes hostes.

 La  dispersió  del  paràsit.  Les  estructures  reproductores  del  patogen 

arriben a la superfície de la planta i són dispersades al medi exterior. 

D’aquesta manera, el paràsit pot colonitzar noves plantes.
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Els agents patògens més comuns de les plantes són els fongs, tot i que els 

bacteris i  els  nematodes també són importants.  Les malalties causades per 

micoplasmes  i  virus,  en  canvi,  no  s’acostumen  a  registrar  i  són  difícils  de 

detectar. 

Els  fongs són  organismes  filamentosos  simples.  La  majoria  de  fongs  són 

sapròfits, només 8.000 de les 100.000 espècies de fongs conegudes poden 

causar malalties en una o més plantes. Els fongs fitopatògens depenen de la 

planta  hoste  per  a  nodrir-se.  La  majoria  dels  fongs  paràsits  de  plantes 

pertanyen  a  les  divisions  Ascomicets,  Basidiomicets i  Oomicets.  Els  fongs 

acostumen a ser més grans que els bacteris i s’identifiquen més fàcilment. 

 

Els fongs ataquen les plantes susceptibles a través del moviment de les seves 

estructures reproductores, com ho són els esclerocis i les espores. Les espores 

es disseminen fàcilment per medis mecànics, el vent i l’aigua, i gràcies a elles,  

els fongs són capaços d’infectar un rang de plantes molt ampli.

Els fongs s’uneixen a la superfície de les plantes hostes per mitjà d’enzimes 

que alteren la superfície vegetal facilitant l’adherència i hi penetren mitjançant 

la digestió enzimàtica o a través d’obertures naturals com els tubs germinatius. 

Un cop dins la planta, duen a terme la infecció d’aquesta colonitzant-ne els 

teixits per mitjà del desenvolupament de les hifes primàries. La producció de la 

malaltia  és  deguda a la  síntesi  i  alliberament  d’enzimes degradatives  de la 

paret  cel·lular  durant  la  colonització  de  les  cèl·lules  vegetals,  que  provoca 

l’eixamplament i  degradació d’aquesta i  la  mort  de les cèl·lules vegetals;  la 

producció de toxines per part dels fongs que interfereixen en el metabolisme de 

la planta;  la producció i alliberament de compostos hormonals que produeixen 
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una interferència en el control del creixement i desenvolupament del vegetal, i  

la interferència mecànica que provoca el creixement del fong en el transport 

natural de l’aigua i els nutrients dins la planta.

En la següent taula es poden observar les principals malalties causades per 

fongs patògens i les plantes que aquests afecten:

MALALTIA FONGS 
CAUSANTS

EFECTE PLANTES MÉS
AFECTADES

oïdi Ordre dels
 Erysiphales

Recobreixen  les  fulles  i  les 
tiges amb taques blanques

Cultius  hortícoles  i  de 
jardí.

míldiu Familia  dels
Peronosporace
ae

Provoca  la  pèrdua  de  color 
de les fulles, la tija i els fruits.

Espècies d’interior,
plantes perennes,
arbustos i cultius
hortícoles.

Rovell Gèneres 
Puccina i
Melampsora

Apareixen petites
protuberàncies  de color
vermell al revers de les fulles.

Arbustos, plantes
d’interior, arbres
fruiters, verdures i
hortalisses. 

Taques 
foliars

Cecospora, 
Phyllosticta,  
Gloesporium, 
Ascochyta, etc. 

Provoca l’aparició de
taques  de  color  marró  gris 
envoltades d’un halo de color 
groc a les fulles inferiors. 

Arbres fruiters, arbres
forestals i hortalisses.

Els bacteris són organismes unicel·lulars que no poden ser observats a simple 

vista.  Els bacteris com a patògens vegetals poden causar malalties greus i  
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econòmicament perjudicials, ocasionant des de taques, mosaics o pòstules a 

les fulles i fruits, fins  la mort de la planta. 

La disseminació dels bacteris fitopatògens s’acostuma a dur a terme a través 

de partícules de sòl i sorra que el vent arrossega. La contaminació per bacteris, 

per tant, és fàcil, però no sempre acaba comportant l’aparició d’una malaltia. 

Els  bacteris  poden  infectar  les  plantes  introduint-s’hi  a  través  d’obertures 

naturals com els estomes o mitjançant ferides a les fulles o a la tija. 

Una característica de les malalties bacterianes és que els bacteris necessiten la 

presència d’humitat a la superfície de la planta per tal de començar el procés 

d’infecció  i  desenvolupament  de  la  malaltia.  Els  bacteris  que més malalties 

poden  provocar  en  les  plantes  són  els  Mycoplasmes,  que  no  tenen  paret 

bacteriana i tenen esterols a la membrana plasmàtica. Alguns dels símptomes 

que causen a les plantes són: clorosis,  atrofiament,  hiperproducció de brots 

anormals, esterilitat de les flors i  malformació d’òrgans. D’altres bacteris que 

també poden causar patologies a les plantes són: els Xanthomonas, que poden 

causar   taques  localitzades  en  les  fulles  o  bé  estendre’s  sistemàticament 

causant podridures negres o la destrucció de la fulla;  els  Pseudomonas, que 

solen provocar deformacions a les fulles i l’aparició de lesions groguenques als 

talls foliars que mica en mica es van estenent per tota la planta;   els Erwinia, 

que  causen  el  podriment  dels  tubercles  i  les  arrels  i,  en  alguns  casos,  la 

marcitació de la planta.

Els  virus són paràsits intracel·lulars obligats dels seus hostes (en aquest cas 

les plantes) ja que no disposen d’una maquinària molecular que els permeti  

autoreplicar-se. Els virus de les plantes sovint són transmesos d'una planta a 

una altra a través d’insectes, fongs o nematodes que actuen com a vectors. Els 

símptomes  típics  de  les  malalties  víriques  són:  patrons  de  mosaic,  lesions 
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cloròtiques  o  necròtiques,  engroguiment,  estries,  descoloració,  taques, 

enrotllament i curvatura foliar.

 

Alguns dels virus que més afecten als cultius apareixen en la següent taula:

VIRUS VECTORS 
PRINCIPALS

SÍMPTOMES CULTIUS MÉS 
AFECTATS

virus del 
bronzejat del 
tomàquet

Trips 
(insecte)

Aparició de petites taques 
groguenques i irregulars a 
les fulles

Tomàquet i pebrot

Virus del 
mosaic del 
pebrot

Pugons Aparició d’estries als nusos 
dels talls, coloracions 
irregulars als fruits i l’ 
engroguiment de les fulles.

Pebrot, tomàquet, 
albergínia, meló, 
síndria, carbassa, 
carbassó, etc. 

Virus del 
mosaic groc del 
carbassó

Pugons Filimorfisme, engroguiment, 
coloració de les nerviacions 
i aparició de mosaic amb 
petit bonys

Carbassó, pebrot, 
meló i síndria
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Virus del 
mosaic del 
tomàquet

Llavors Deformacions i coloracions 
verdoses a les fulles i 
malformacions dels fruits

Tomàquet i pebrot

Els  nematodes són  els  organismes més grans  causants  de  malalties  a  les 

plantes. Es tracta de cuquets aquàtics, transparents i generalment microscòpics 

que infecten les  plantes  a través  de les  arrels.  La  majoria  dels  nematodes 

fitopatògens s’alimenten de les plantes penetrant a la superfície de les arrels i 

absorbint-ne tot el contingut cel·lular.

El  principal  problema nematològic dels cultius hortícoles el  constitueixen les 

espècies  del  gènere  Meloidogyne,  sent  M.  incognita  i  M.  javanica  les  més 

comuns. Aquests són paràsits sedentaris que poden  causar un retràs en el 

creixement inicial de la planta, una deformació als bulbs o arrels, una clorosi 

ascendent i una disminució de la mida dels fruits. Sovint, aquests símptomes 

passen  desapercebuts  o  són  atribuïts  a  altres  plagues  i  malalties,  fet  que 

provoca  que  quan  finalment  són  detectats,  els  nivells  de  població  dels 

nematodes és molt alt i el dany és irremeiable.

 

Les plagues de les plantes

Una plaga és una població d’animals (no microorganismes) fitòfags que afecten 

o danyen directament a una planta que es cultiva; ja sigui perquè s’alimenten o 
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competeixen  amb  ella,  i  sempre  que  siguin  capaços  d’afectar-la  a  nivells 

significativament elevats des del punt de vista de la producció.

No  totes  les  poblacions  d’animals  fitòfags  d’un  camp agrícola  constitueixen 

plagues, ni totes les plagues afecten a les plantes amb la mateixa gravetat o 

persistència.  Així  doncs,  se  solen  distingir  diverses  categories  de  plagues 

segons l’efecte d’aquestes sobre els cultius:

 Plagues potencials: són aquelles poblacions d’insectes o altres fitòfags 

que,  sota  les  condicions  existents  al  camp,  no  afecten  la  qualitat  ni 

quantitat de les collites. Es presenten en poblacions baixes a causa de 

l’efecte dels factors físics i  biològics que existeixen de forma natural, 

com  la  presència  d’animals  o  plantes  protectores,  l’aplicació  de 

pràctiques  culturals  desfavorables  per  al  seu  desenvolupament   o 

l’existència de condicions climàtiques adverses. Quan aquests factors de 

repressió natural varien, però, les plagues potencials poden esdevenir 

plagues  reals.  Les  cotxinilles  farinoses,  per  exemple,  solen  passar 

desapercebudes per l’eficient repressió que exerceixen els seus enemics 

naturals,  però  si  aquests  són  destruïts  a  causa  de  l’aplicació  de 

pesticides, la cotxinilla farinosa es transforma en una greu plaga.

 Plagues ocasionals: són poblacions d’insectes que es presenten en 

quantitats perjudicials únicament en certes èpoques o anys. L’ increment 

d’aquestes poblacions acostuma a estar associat amb factors climàtics, 

variacions  en  les  pràctiques  culturals  o  deficiències  temporals  en  la 

repressió per part dels enemics naturals.  

 Plagues  clau: són  espècies  d’insectes  que  es  presenten  de  forma 

persistent,  any  rere  any,  en  poblacions  altes  ocasionant  danys 

econòmics als cultius. Generalment, es tracta de plagues introduïdes en 

llocs on el clima resulta favorable i on no s’hi troben presents els seus 

enemics naturals.

 Plagues migratòries: són espècies d’animals no residents als camps 

cultivats però que hi poden penetrar periòdicament a causa dels seus 

hàbits migratoris. 

Existeixen dos qualificacions útils  per tal  de designar les plagues segons la 

relació que existeix entre la part de la planta que és danyada per l’insecte i la 

part de la planta que els humans aprofitem:
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 Plaga directe: és aquella en la que els insectes danyen els òrgans de la 

planta que els humans colliran

 Plaga indirecte: és aquella en que els òrgans de la planta els humans 

aprofitem  no són danyats.

La  següent  taula  mostra  les  principals  plagues dels  cultius  hortícoles  de la 

Península Ibèrica i els tractaments ecològics que s’acostumen a aplicar per tal 

d’intentar combatre-les:

PLAGA FACTORS QUE 
AFAVOREIXEN 
EL SEU
DESENV.

SÍMPTOMES I DANYS ÈPOCA PREVENCIÓ/
CONTROL

PLANTES 
AFECTADES

Àcars Calor forta i 
seca, excés de
nitrogen

Fulles motejades de 
color clar, 
esgrogueïment
posterior i caiguda
Aranyes visibles amb 
una lupa
(fan 0,5 - 1 mm)

Estiu secs Mantenir la 
humitat del sòl 
i polvoritzar 
amb aigua les 
fulles.

Fruiters, 
tomaqueres 
rosers, 
clavells,
arbres  en 
general
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Pugons Aire  sec,  excés 
d’adob

Fulles deformades i 
enganxoses. Transmeten
el fong anomenat 
“negrilla”. Picades en els 
brots joves.

Primavera
i estiu

Combatre 
eficaçment des 
del
moment de 
l’aparició i
controlar la 
presència de 
formigues.

Totes

Mosca 
blanca

Ambient humit i 
temperatures altes 
i estables

Fulles picades i 
descolorides.
Es refugien al revers de 
les fulles. Afavoreix la 
“negrilla”.

Tot l’any en 
climes 
temperats

Respectant  el 
predadors

Totes

Cotxinilla Ambients secs. 
Excés
de ramificació i 
fullatge
tendres

Apareixen en forma 
d’escut blanc o marron de 
4 mm al revers de les 
fulles i tiges joves. 
Afavoreix la “negrilla”.
Les fulles esgrogueeixen i 
cauen.

Tot l’any
sobretot en
els canvis 
de temps

Controlar el 
revers de les 
fulles i 
combatre des 
del moment de 
l’aparició

Bàsicament 
plantes 
llenyoses o 
vivaces
de jardí

Erugues Cap en concret Penetra al limbe foliar 
produint una deformació. 
S’observen les galeries 
excavades dins les fulles.
Fruits perforats.

Finals       
d’hivern i    
a la 
primavera

Controlar el 
revers de les 
fulles.
Combatre des 
del moment de 
l’aparició.

Col, rosers, 
pastanagues 
porros, 
tomàquet,
pomera, 
olivera.

2.2.1.2.4 El control de plagues

Del concepte d’extermini al concepte de control de plagues
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A causa  dels  seus  devastadors  efectes,  l’home  va  veure  la  necessitat  de 

combatre  les  plagues  des  que  es  convertí  en  agricultor,  cap  al  7000  aC. 

Manualment  es  varen  començar  a  eliminar  els  insectes  de  les  plantes, 

realitzant així els primers controls de plagues de la història. A partir de l’any 

1000 aC, a més, quan els homes s’adonaren de la capacitat de certs minerals 

d’eliminar  les  plagues  dels  cultius,  es  començaren  a  emprar  els  primers 

plaguicides, fets principalment de sofre.

Amb l’avenç de la història i  els nous descobriments, el ventall  de productes 

utilitzats en l’agricultura s’amplià, des de l’arsènic dels romans a la nicotina del  

segle XVIII, passant pel sulfat de coure, els compostos de mercuri, zinc, plom, 

etc. No obstant, la veritable explosió en l’ús de plaguicides químics es produí a 

partir  de  la  II  Guerra  Mundial,  quan  el  científic  suís  Paul  Hermann  Müller 

descobrí el poder insecticida del DDT (1939). Aquest descobriment marcà l’inici 

de la poderosa indústria destinada a la síntesi de productes químics i la seva 

aplicació en l’agricultura es va expandir de forma sorprenent.

Començà aleshores un tipus de lluita contra els organismes que danyen les 

plantes  coneguda  com  a  “lluita  sistèmica”,  que  estava  basada  en  l’ús 

indiscriminat dels plaguicides químics més eficaços i que buscava l’extermini 

total de les plagues. Els efectes negatius que causava aquest tipus de lluita i 

l’aparició del moviment ecologista, però, provocaren un canvi en el concepte de 

control de plagues. En lloc d’exterminar sense miraments tots els organismes 

d’un cultiu determinat, es varen crear Estacions d’Avís on tècnics especialistes 

realitzen un control de les plagues i de la seva evolució i aconsellen sobre el 

moment idoni per a realitzar el tractament. És el que es coneix com a “lluita 

aconsellada”.

El problema de les Estacions d’Avís radica en que treballen per a zones molt 

àmplies i sense tenir en compte els requeriments de cada parcel·la per separat. 

Així doncs, sorgí un nou concepte: la “lluita dirigida”. En aquesta, l’agricultor 

manté  una  estreta  relació  amb  un  tècnic  per  a  treballar  sobre  parcel·les 

concretes, aconseguint així una major eficàcia dels tractaments, una reducció 

dels costos i un menor risc de contaminació per als aplicadors, consumidors, 

fauna silvestre i  medi  ambient.  La “lluita  dirigida” fou la que  considerà per 

primera vegada l’ús de tractaments alternatius als químics, més respectuosos 
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que aquests amb el medi ambient i basats en les bones pràctiques agrícoles.  

És  el  cas,  per  exemple,  dels  tractaments  amb  productes  fitosanitaris  i  del 

control biològic.

Mètodes indirectes de control de plagues i malalties

Entenem per mètodes indirectes tots aquells que no actuen directament sobre 

la  plaga o malaltia,  sinó que centren la  seva atenció  a impedir  l’atac  o en 

preparar les plantes per a que siguin capaces de resistir-lo. Un exemple de 

mètode  indirecte  són  les  accions  institucionals,  que  s’encarreguen,  entre 

d’altres coses, de controlar que el comerç exterior i l’intercanvi de matèries no 

introdueixin en una zona determinada patògens exòtics que puguin constituir 

una nova plaga o malaltia. Per tal de realitzar aquest control, les Institucions 

estableixen una sèrie de normatives i actuacions destinades a evitar l’entrada i 

propagació d’aquests organismes, com ara inspeccions del  material  vegetal, 

períodes de quarantena, inspeccions de vivers, etc. 

Recentment,  s’ha  establert,  a  més,  el  “Passaport  Fitosanitari”  europeu. 

Consisteix en una etiqueta que han de portar les plantes i que indica que han 

estat inspeccionades als llocs de producció i manipulació. Per a obtenir aquest 

passaport,  els  comerciants  i  importadors  han  d’inscriure’s  en  registres 

especials, vigilar l’estat sanitari de les plantes i sotmetre’s a inspeccions anuals. 

Tècniques agronòmiques o culturals de control de plagues
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La realització de determinades tècniques pot contribuir a controlar l’impacte de 

determinats organismes sobre els cultius. Són, per tant, mitjans preventius que 

poden tenir una bona eficàcia.

Exemples de tècniques prèvies al cultiu:

 Tasques de preparació del sòl i d’anivellament en cas d’entollament.

 Utilització de substrats, fems, fertilitzants… adequats i amb coneixement 

del seu origen.

 Eliminació de restes dels cultius anteriors.

 Desinfecció de safates, eines, caixes, etc.

 Cobrir les basses del reg per evitar la transmissió de patògens a través 

de l’aigua.

Exemples de tècniques aplicades durant el cultiu:

 Aportacions equilibrades de fertilitzant, evitant excessos i mancances.

 Eliminació de restes vegetals que puguin suposar una font d’infecció.

 Realització correcte de la poda, evitant grans ferides que els patògens 

puguin utilitzar per introduir-se en el planta i millorant l’airejament de la 

planta.

 Desinfecció de les eines utilitzades.

 Eliminació dels òrgans afectats, per tal d’evitar que es converteixin en 

focus d’infeccions.

Mètodes mecànics de control de plagues i malalties

Els  mètodes  mecànics  exerceixen  una  actuació  directa  sobre  l’organisme 

causant de la plaga o malaltia per mitjà de dificultar el contacte entre aquest i la 

planta. Inclou les barreres i les trampes.

Les barreres són elements físics de diversos materials que protegeixen a les 

plantes de l’atac de plagues. Algunes de les barreres més emprades són les 

malles, les dobles portes dels hivernacles i l’encoixinat del sòl. 
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Les trampes són mecanismes que atrauen als insectes, que queden atrapats 

en elles. Segons la manera en què atrauen als insectes podem distingir entre:

 Les trampes de color, que són làmines de plàstic d’un color determinat 

recobertes de pegament.  L’insecte que és atret  queda enganxat  a  la 

làmina. El color groc, per exemple, atrau molt eficaçment als pugons, les 

mosques blanques i  els  minadors, mentre que el  blau s’utilitza per  a 

combatre els trips.

 

 Les  trampes  de  llum,  que  són  aquelles  proveïdes  d’una  forta  llum 

ultraviolada  i  una  placa  adhesiva  o  un  sistema  electrocutador.  La 

il·luminació  ultraviolada  serveix  d’atracció  als  insectes,  principalment 

durant  la  nit,  que  queden  enganxats  a  la  placa  o  són  electrocutats. 

Funcionen  bé  contra  insectes  nocturns,  com  alguns  lepidòpters 

(papallones, arnes, etc.).

 Trampes  amb  atraients  alimentaris,  que  desprenen  fortes  olors  de 

menjar, com ara olor de fruites madures, extractes de plantes o farines 

de peix, que atrauen als insectes. Aquestes trampes estan engomades, 

fet que provoca que els insectes s’hi quedin enganxats.

 Trampes  de  feromones,  que  funcionen  de  forma  semblant  a  les 

alimentàries,  l’única  diferència  és  que  substitueixen  els  aliments  per 
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feromones, que són els compostos químics que emeten els insectes per 

a comunicar-se. Hi ha feromones sexuals, d’alarma, d’agregació o de 

dispersió, i serveixen tant per la captura massiva de plagues com per la 

minorització d’individus. 

 

Mètodes físics de control de plagues

Les mesures físiques per a combatre les plagues es basen principalment en 

l’aplicació  de  calor  com  a  mètode  de  desinfecció  del  sòl.  Hi  ha  diverses 

tècniques, entre les que destaquen la desinfecció mitjançant el vapor d’aigua i 

la solarització. Aquests mètodes poden proporcionar uns resultats excel·lents, 

però el seu elevat cost en temps i diners fa que el seu ús sigui molt limitat.

La desinfecció amb vapor d’aigua consisteix en l’aplicació d’aquest gas al sòl 

per tal d’eliminar qualsevol tipus de patogen i llavors de males herbes. Es basa 

en  l’excepcional  capacitat  de  l’aigua  de  transmetre  calor.  La  següent  taula 

mostra la sèrie d’avantatges i desavantatges d’aquest mètode físic:

AVANTATGES DESAVANTATGES
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 És fàcil d’aplicar.
 No presenta efectes 

secundaris.
 No deixa residus.
 Millora l’estructura del sòl.

 L’equip necessari és car i el 
consum energètic és elevat.

 La superfície a desinfectar no 
pot ser molt gran.

 L’eficàcia disminueix amb la 
profunditat del sòl.

 No és aconsellable en terrenys 
argilosos.

 Un cop feta la desinfecció, cal 
esperar 15 dies abans de 
poder plantar de nou.

La solarització és una tècnica que consisteix en la col·locació d’una làmina de 

plàstic transparent sobre el sòl que, gràcies a l’energia proporcionada pel Sol, 

aconsegueix augmentar la temperatura del sòl, realitzant també la desinfecció 

del mateix. La solarització sol dur-se a terme a l’estiu per tal d’aprofitar el calor  

existent. Abans d’aplicar-la cal realitzar un reg abundant de fins a 50 cm de 

profunditat, i a l’hora de col·locar els plàstics s’ha de tenir en compte que han 

de quedar ben tensos, amb els extrems enterrats i s’ha d’evitar la formació de 

bosses d’aire.

 

En la taula següent hi apareixen els avantatges i inconvenients principals de la 

solarització:
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AVANTATGES INCONVENIENTS

 El cost és relativament baix.
 No presenta perill per a les 

persones, els animals o el medi 
ambient. 

 No produeix residus.
 No altera les propietats del sòl.
 Incrementa els rendiments.
 Es pot combinar amb altres 

tractaments (com els productes 
químics o els tractaments 
fitosanitaris).

 Només es pot aplicar en zones 
de clima càlid i elevada 
radiació solar.

 L’eficàcia disminueix amb la 
profunditat.

 Es necessita que el sòl estigui 
lliure de cultius durant 4 o 6 
setmanes.

 Les grans Superficies 
presenten problemes 
d’instal·lació.

 En zones de vent és difícil 
col·locar correctament els 
plàstics.

 La presencia d’animals pot 
provocar ruptures en el plàstic, 
fet que resta eficàcia al 
mètode.

Tractaments químics de malalties i plagues de les plantes

El control químic de les plagues és la repressió de les seves poblacions o la 

prevenció del seu desenvolupament mitjançant l’ús de substàncies químiques. 

Els compostos químics que s’utilitzen per a protegir els cultius reben el nom 

genèric  de  pesticides o  plaguicides.  Aquests  compostos,  segons  la  seva 

efectivitat particular contra insectes, àcars, rates, cargols o nematodes reben 

els  noms  específics  de  insecticides,  acaricides,  raticides o  molusquicides i 

nematocides. 

L’èxit  del  control  químic en la lluita  contra les plagues està subjecte al  bon 

criteri que es tingui a l’hora de decidir quin producte utilitzar, de quina forma 

aplicar-lo  i  en  quin  moment  o  oportunitat  s’ha  d’executar  el  tractament. 

Aquestes  decisions  exigeixen  coneixements  sobre  les  característiques  dels 

productes  insecticides,  els  equips  d’aplicació,  les  plagues  i  les  plantes 

cultivades. Abans de realitzar un tractament químic també cal tenir en compte, 

però,  les  pràctiques  culturals,  les  condicions  climàtiques,  les  condicions 
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econòmiques del cultiu i de l’agricultor, i les característiques socials i culturals 

del medi.

Des del punt de vista ecològic, els insecticides són substàncies tòxiques que 

l’home introdueix a l’ecosistema agrícola afectant així a tots els organismes. Els 

insecticides  agrícoles  aparegueren  per  primer  cop  quan  finalitzà  la  Segona 

Guerra Mundial. Permeten eradicar les plagues de forma ràpida i eficaç, i és 

gràcies a l’ús dels pesticides químics que va ser possible l’increïble augment de 

la productivitat agrícola dels països desenvolupats aquestes últimes dècades. 

No  obstant,  l’ús  excessiu  dels  productes  químics  en  els  darrers  anys  ha 

provocat l’aparició de sectors de la població que es mostren reticents a la seva 

utilització a causa, bàsicament, dels tres arguments següents:

 Els insecticides, a més de ser tòxics per a les plagues, són també tòxics 

pels animals de sang calent, inclòs l’home.

 Les  aplicacions  d’aquests  productes  contribueixen  a  la  contaminació 

química del medi, fet que augmenta el risc d’intoxicacions directes.

 Tot  i  que  les  primeres  aplicacions  dels  insecticides  provoquen  fortes 

mortalitats  en  les  plagues,  alguns  individus  especials  aconsegueixen 

sobreviure i formen una nova població resistent als tractaments. Com 

més s’augmenta la  dosi  del  pesticida,  més es  desenvolupen aquests 

nivells de resistència.

Segons  el  seu  origen  i  la  naturalesa  química  del  producte  els  pesticides 

químics es poden classificar en:

 Insecticides minerals o inorgànics. Són sals inorgàniques tòxiques que 

generalment contenen arsènic o fluor, tot i que també poden estar fetes 

a base de bari, bor, mercuri, antimoni, seleni, sofre, tali i altres elements. 

En  general  són  substàncies  molt  estables  que  actuen  per  ingestió. 

Aquests  productes  han  estat  substituïts  casi  per  complet  pels 

insecticides orgànics moderns.

 Insecticides d’origen vegetal.  Són insecticides que deriven de plantes 

que contenen substàncies diverses, com ara alcaloides, que són tòxics 

pels insectes. Alguns insecticides d’origen vegetal són la nicotina que 

s’extrau de les fulles del tabac, les piretrines de les flors del piretre i la 
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rotenona  de  les  arrels  del  “cube”.  Aquests  productes  han  estat 

desbancats pels insecticides sintètics.

 Insecticides orgànics sintètics. Constitueixen un grup molt heterogeni de 

compostos  orgànics  amb  unes  característiques  químiques,  físiques  i 

toxicològiques molt variables. Els principals grups d’insecticides orgànics 

sintètics són:

 Nitrofenols i derivats. Són substàncies derivades del cresol i 

del fenol. Controlen escames, àcars i ous de pugons, i tenen 

efecte  fungicida  contra  l’oïdi.  Alguns  exemples  són: 

Dinitrofenol, Dinobuton, Dinocap i DNC.

 Organoclorats. Són substàncies que estan compostes per clor 

i són actives perquè afecten al sistema nerviós a nivell de l’axó 

de les neurones. Aquest grup inclou insecticides i acaricides 

de  contacte.  Com  que  se’ls  ha  tatxat  de  cancerígens, 

actualment el  seu ús està prohibit.  Els principals compostos 

d’aquest grup són: Aldrín, BHC, Clorbensid, Giordà i DDT.

 Organofosforats. Són fosfats orgànics que afecten al sistema 

nerviós per la seva acció anticolinesteràsica. Alguns d’aquests 

compostos  són  extremadament  tòxics  i  fàcilment  absorbits, 

així  que  han  de  ser  manipulats  amb precaució.  La  majoria 

tenen un ampli espectre d’acció. Els principals organofosfats 

són:  Acephat,  Amidithion,  Azinfos-etüico,  Bomyl,  Cianofos, 

Menifovos i Triclorfon.

 Carbamats.  Són  esters  d’àcid  carbàmic  que  inhibeixen  la 

colinesterasa  de  manera  similar  als  insecticides 

organofosforats.  Solen tenir  un  espectre  d’acció  molt  ampli. 

Els  compostos  més  notables  són:  Carbaryl,  Dioxacarb, 

Isoprocarb, MTMC I Xilicarb.

 Piretroides.  Són  compostos  sintètics  que  guarden  alguna 

semblança  amb  les  substàncies  actives  dels  piretres.  Són 

compostos d’una extraordinària activitat biològica que afecta el 

sistema  nerviós  dels  insectes.  En  general,  són  productes 

d’ampli espectre d’acció, notòriament sense efecte acaricida. 

La  majoria  són  tòxics  pel  animals  de  sang  calenta.  Els 
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compostos  més  destacats  d’aquest  grup  són:  Aletrina, 

Cyflutrina, Esbiol, Indotrina, Genite i Tetrasul.

 Miscelanis. Són compostos molt diversos pel que fa a la seva 

estructura  química  i  a  les  seves  característiques 

toxicològiques.  Aquest  grup  inclou  compostos  relativament 

antics  i  productes  moderns.  La  majoria  són  acaricides.  Els 

compostos  principals  són:  Abamectina,  Bromopropilato, 

Clorobencilato, Dienoclor i Oxytane.

 Insecticides hormonals i reguladors del creixement (GR). És un grup de 

substàncies que estan relacionades químicament o funcionament amb 

dues  hormones  que  produeixen  els  insectes  per  a  regular  el  seu 

creixement i metamorfosi: l’hormona de la muda o ecdisona i l’hormona 

juvenil o  neotenina. L’hormona juvenil predomina en estats immadurs i 

tendeix a mantenir l’insecte en la forma larval o nimfal. Les substàncies 

sintètiques que tenen efectes similars s’anomenen  juvenoides i  eviten 

que l’insecte arribi  a la maduresa. L’ecdisona,  en canvi,  intervé en el 

procés de la muda, que consisteix en el canvi periòdic de la cutícula de 

l’insecte permetent el seu creixement i metamorfosi. Els compostos que 

intervenen en la formació de la nova cutícula provocant el creixement 

anormal de l’insecte i  la seva mort  són els anomenats reguladors de 

creixement  dels  insectes,  i  constitueixen  la  generació  més  moderna 

d’insecticides.  Els  insecticides  hormonals  i  reguladors  del  creixement 

són substàncies poc tòxiques per als vertebrats i se les considera poc 

perjudicials per al medi ambient. 

Tractaments  fitosanitaris ecològics de malalties i plagues de les plantes

Els productes fitosanitaris  són substàncies i  preparats actius (substàncies o 

microorganismes com els virus, amb una acció química o biològica, específica 

o  genèrica)  que  protegeixen  les  plantes  o  els  productes  vegetals  dels 

organismes nocius o n'eviten l'acció d'aquests organismes. També poden influir 

en els processos vitals de les plantes (com ara els fitoreguladors), així com 
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destruir  determinades parts  no desitjades de plantes,  o controlar o evitar  el 

creixement indesitjable de certes plantes. 

Tot i que l’ús de productes fitosanitaris ens permet controlar les anomalies de 

les plantes eficaçment i aconseguir uns alts nivells de producció alimentària, 

també  comporta  una  sèrie  de  desavantatges.  L’aplicació  de  tractaments 

fitosanitaris provoca com a conseqüències negatives principals la disminució de 

la biodiversitat i una possible contaminació de l’aigua i del sòl. Així doncs, han 

de  ser  aplicats  correctament  per  evitar  que,  fins  i  tot,  puguin  arribar  a  ser 

perjudicials per a la salut de les persones.

Per tal d’assegurar l’èxit i seguretat del procés de tractament amb fitosanitaris 

cal seguir una per una les diferents fases que el configuren:

1. Detectar els danys de la planta

2. Identificar els organismes causants dels danys

3. Decidir si és necessari o no el tractament

4. Escollir  el  producte  més  idoni,  seguint  criteris  d’eficàcia  i  tenint  en 

compte el patogen concret que està malmetent la planta

5. Preparar la dissolució del producte fitosanitari escollit

6. Aplicar el tractament escollint el mètode més adequat, tenint en compte 

el tipus de planta afectada i, de nou, el tipus d’organisme causant dels 

danys

Quan es realitzen tractaments en estat líquid, que són els més abundants, la 

preparació de la solució activa és una fase de gran importància, ja que d’ella 

depèn l’èxit final del tractament. La preparació consisteix fonamentalment en 

elaborar la solució dissolent la quantitat necessària del producte escollit.  Els 

diferents  mètodes  que  es  poden  utilitzar  a  l’hora  de  preparar  un  producte 

fitosanitari són els següents:

 La maceració: trossejar les plantes i deixar-les macerar en aigua freda 

durant uns quants dies. 

 El  purí  fermentat:  trossejar  les  plantes  i  posar-les  en  remull  en  un 

recipient amb una tapa no hermètica que permeti l’entrada d’aire durant 

14-16 dies. 

 El purí en fermentació: el procediment és igual que el del purí fermentat, 

però se n’atura el procés al cap de pocs dies. 
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 Decocció: deixar en remull les plantes trossejades en aigua freda durant 

24 hores. Després, bullir-les durant 20 minuts i deixar-les refredar amb el 

recipient tapat. 

 Infusió:  trossejar  les  plantes  i  escaldar-les  amb aigua bullint.  Tapar  i 

deixar en infusió durant 12 hores. 

Totes les solucions actives obtingudes mitjançant aquests mètodes s’han de 

filtrar i diluir abans de ser aplicades sobre les plantes. 

Pel que fa a les tècniques d’aplicació, existeixen diferents mètodes d’aplicació 

de productes fitosanitaris. Els més importants són els 5 mètodes explicats a 

continuació:

 La  polvorització.  És  la  tècnica  d’aplicació  més  estesa.  Es  basa  en 

l’emissió de la solució activa en forma líquida, dipositant-la en forma de 

gotes sobre els cultius. Com que el producte passa del polvoritzador a la 

planta  a  través  de  l’aire,  és  important  controlar  les  condicions 

atmosfèriques quan s’utilitza aquest mètode.

 La quimigació. És una tècnica relativament nova que consisteix a aplicar 

els tractaments fitosanitaris a través de l’aigua del reg. És, per tant, una 

tècnica on s’usa la solució activa en forma líquida.  Ofereix una sèrie 

d’avantatges  respecte  de  la  resta  de  mètodes:  permet  l’aplicació 

uniforme i en petites quantitats del fitosanitari, redueix la compactació 

del sòl al no ésser necessària l’entrada als cultius per a dur-la a terme i  

redueix la contaminació de l’ambient.

 L’empolvorament.  Consisteix  en  l’aplicació  d’una  corrent  d’aire  que 

arrossega el producte fitosanitari en forma de pols i el diposita sobre les 

plantes.  Aquest  mètode,  tot  i  permetre  una  bona  penetració  del 

fitosanitari  en  la  massa  vegetal,  no  assegura  una  bona  adherència 

d’aquest sobre les plantes.

 Aplicació de grànuls. Es basa en el repartiment homogeni del producte, 

en estat sòlid, per tot el sòl dels cultius.

 Fumigació. És l’aplicació de productes en estat gasós o generadors de 

gasos. La fumigació comporta operacions d’alt risc, motiu pel que ha de 

ser realitzada per empreses especialitzades o personal autoritzat.
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Els tractaments fitosanitaris ecològics a base de plantes són els més utilitzats 

per aquells que practiquen una agricultura ecològica. Els més emprats estan 

explicats en la següent taula extreta de la Guia pràctica d’horticultura escolar 

de l’Agenda 21:
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PLANTA/DOSI MÈTODE DE 
PREPARACIÓ

DILUCIÓ APLICACIONS

All
(grans: 50g/L)

Infusió 20% Malalties  fúngiques,  àcars  i  pugons. 
Polvoritzar  a  ple  sol  tres  dies  seguits; 
ruixar també el terra al voltant de la planta.

Cua  de  cavall  (planta 
fresca: 0,25kg/L)

Infusió 2,5% Malalties  fúngiques.  Polvoritzar  a  ple  sol, 
ruixar també el terra al voltant de la planta.

Ceba               
(bulbs: 100g/L)

Purí en
fermentació (7 
dies)

10% Malalties  fúngiques.  Polvoritzar  tres  dies 
seguits; ruixar també el terra al voltant de 
la planta.

Camamilla 
(flors seques:50g/L)

Infusió 10% Per  reforçar  les  plantes  contra  les 
malalties. Polvoritzar
preventivament  durant  l’etapa  de 
creixement cada 15 dies.

Caputxina 
(planta fresca: 100g/L)

Infusió 5% Repel·lent dels pugons i la mosca blanca.

Donzell 
(planta fresca: 150
g/L)

Purí fermentat 20% Repel·lent de pugons, erugues,
formigues i altres insectes.
Polvoritzar sobre les plantes
Afectades.
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Donzell 
(planta seca: 15 g/L)

Infusió 20% Contra  els  àcars,  el  rovell  (malaltia 
fúngica)., els cargols i els llimacs.
Ruixar el terra.

Ortiga 
(planta fresca: 100g/L)

Purí fermentat 5% Per reforçar les plantes contra les plagues.

Ortiga 
(planta fresca: 100g/L)

Maceració Sense 
diluir

Contra els pugons.

Ruda  (fulles  fresques: 
15g/L)

Maceració 15 dies 20% Contra els pugons.

Saüc
(flors: 50g/L)

Decocció Sense 
diluir

Contra els pugons.

Tomaquera (brots de
la poda/ purí: 50g/L)

Purí 12 dies Sense 
diluir

Prevenció contra l’arna de la ceba i
el porro els saltironets de les
crucíferes.

Tomaquera (tintura:
500g/L d’alcohol)

Tintura. Deixar
macerar 8 dies.

3% Contra  la  mosca  del  porro  i  contra  els 
pugons.
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Tabac 
(60g/L)

Decocció amb
8g/L de sabó

25% Contra els pugons, els minadors i la mosca 
blanca.

Tramús Triturar  les llavors i 
emulsionar-les
amb oli.

Impedeix  que  les  formigues  pugin  pels 
troncs. Impregnar draps i
lligar-los al voltant dels troncs.

El control biològic de plagues de les plantes

El control biològic de plagues de les plantes

 

El control biològic fa referència a l’ús de parasitoides (insectes), depredadors 

(insectes  o  altres  animals),  patògens  (microorganismes),  antagonistes  i 

poblacions  competidores  per  a  suprimir  una  població  de  plagues,  fent  que 

aquesta sigui menys abundant i  per tant menys perjudicial  que en absència 

d’aquests. Cal diferenciar el  concepte de control  biològic del control  natural,  

que és el control que es duu a terme entre poblacions d’organismes sense la 

intervenció de l’home i que inclou, a més d’enemics naturals, l’acció dels factors 

abiòtics del medi. Per aquest motiu, el control biològic ha de ser entès com un 

mètode artificial  de control  que presenta limitacions,  sobre tot  pel  que fa al 

coneixement biològic dels organismes afectats.

El control biològic té unes característiques pròpies que el distingeixen de les 

altres formes de control de plagues, particularment del control químic:

 Tendeix  a  ser  permanent  tot  i  les  possibles  fluctuacions  entre 

parasitoides  i  hostes  i  l’efecte  de  les  variacions  físiques  del  medi 

ambient.

 Els  seus  efectes  repressius  són  relativament  lents  en  contrast  amb 

l’acció immediata de molts pesticides.

 La seva acció s’exerceix sobre grans àrees, tenint sempre en compte les 

condicions climàtiques i biològiques predominants.
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A aquestes tres característiques essencials se’ls hi  poden afegir unes altres 

que  es  poden  dividir  en  favorables  i  desfavorables.  Les  característiques 

favorables del control biològic són:

 Els paràsits i els predadors busquen les seves preses directament als 

amagatalls d’aquestes o als llocs on solen estar.

 Els enemics biològics, a diferència dels pesticides,  no deixen residus 

tòxics sobre les plantes ni contaminen el medi ambient.

 L’acció  dels  enemics  biològics  tendeix  a  intensificar-se  quan  les 

gradacions de les plagues són altes.

 Els  enemics  biològics  no  produeixen  desequilibris  a  l’ecosistema 

agrícola.

 Les plagues no desenvolupen resistència als seus enemics.

Dins del conjunt de característiques desfavorables del control biològic, a més 

del seu efecte repressiu lent, podem trobar:

 Els enemics biològics són influenciats per les condicions climàtiques i 

biològiques del  seu entorn,  i  aquestes  no poden ser  controlades per 

l’home.

 No totes les plagues posseeixen enemics biològics eficients des del punt 

de vista econòmic.

 Requereix un estudi biològic més acurat de les diferents espècies que es 

volen tractar.

 

Existeixen tres tècniques generals de control biològic: la importació o control 

clàssic,  que fa  referència  al  transport  deliberat  dels  enemics  naturals  d’una 

regió a una altra per tal de suprimir una plaga d’origen exòtic; l’increment, que 

consisteix a augmentar artificialment la població d’enemics naturals per tal de 

produir  una major  taxa d’atac i,  com a conseqüència,  una disminució de la 

població de l’agent productor de danys; i la conservació, que és l’estratègia de 

conservació  d’enemics  naturals  per  mitjà  d’alteracions  en  els  elements  que 

conformen el medi d’aquests que els hi resultin beneficiosos. 

Els enemics biològics emprats en el control de plagues provenen d’una gran 

varietat de grups taxonòmics, així com de propietats biològiques i poblacions 

molt  diverses.  Els  depredadors  de  patògens  de  les  plantes  més  destacats 

pertanyen a les classes  Insecta i  Aràcnida. Els insectes depredadors són els 
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que s’utilitzen a l’hora de dur a terme un control biològic clàssic, és a dir, per a 

controlar plagues exòtiques. Les aranyes, en canvi, tenen un paper destacat en 

el  control  de plagues hortícoles natives. En la següent taula es mostren les 

principals  plagues  dels  cultius  i  els  enemics  biològics  més  importants 

d’aquestes:

PLAGA ENEMICS NATURALS

àcars Trips depredadors, alguns 
coccinèl·lids i àcars de la família 
Phytoseiidae.

Cargols i bavoses Mosques de la família Sciomyzidae, 
cargols depredadors i alguns 
escarabats de la família Carabidae

Mosca blanca Marietes i Encarsia formosa 

Trips Marietes, xinxes i àcars

Escarabats Marietes i caràbids

Cotxinilla Determinades espècies d’escarabats i 
marietes

Aranyes Caràbids i àcars

Nematodes Caràbids

Pugons Marietes, xinxes, sírfids, cecidòmids i 
aranyes 

 

69



El control biològic es pot dur a terme també mitjançant l’ús de plantes que, o bé 

segreguen substàncies  tòxiques per  a  determinades plagues,  o  atrauen als 

organismes patògens per tal que no ataquin la resta de cultius. Els depredadors 

vertebrats (petits mamífers, llangardaixos, amfibis i  peixos) també juguen un 

paper  important  en el  control  de plagues,  però no se solen incloure en els 

controls biològics dels cultiu hortícoles. 

2.2.2 Factors fisicoquímics

2.2.2.1 El sòl

2.2.2.1.1Introducció al sòl

La paraula sòl deriva del terme del llatí “solum” i es pot definir com la capa 

superior de la terra en que es distingeix de la roca sòlida i on les plantes poden 

créixer.  Els  sòls  es  poden  considerar  com  a  elements  geològics  naturals 

desenvolupats en condicions ambientals i  climàtiques molt diferents, i  partint 

d’una base de materials diversos. Com a conseqüència, la varietat de sòls és 

enorme i  diversa.  Des  del  punt  de  vista  del  agricultor,  el  sòl  és  l’espai  on 

creixen i es desenvolupen els seus cultius.

Així doncs, si estudiem el sòl des d’un punt de vista edafològic, ens interessa la 

capacitat que té el sòl de suportar un determinat tipus de vegetació i quines 

condicions s’han de donar  perquè això passi.  Amb aquest  enfocament,  ens 

trobem doncs, amb una massa d’elements diversos, aigua i aire que es troben 

en determinades condicions i que interactuen amb els cultius formant part de la 

dinàmica del ecosistema i l’ambient en general.

El punt de partida del sòl el constitueix la roca superficial que es troba en el 

indret  on  es  forma el  sòl.  Amb el  temps  es  comença  a  produir  un  procés 

anomenat meteorització.

La meteorització física es deu a la aparició de tensions dins la roca ( provocats 

pels  canvis  de  temperatura,  erosió,  cristal·lització,  canvis  d’humitat...)   i 

aquestes tensions provoquen canvis en la mineralogia de la roca. 
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Aquest procés deriva en la desintegració, procés pel qual les roques es van 

esquerdant  i  trencant  fins  a  tenir  aspecte  sorrenc.  Un  cop  tenim  aquest 

escenari,  l’aigua  i  el  vent  ajuden  molt  a  portar  substancies  que  poden  ser 

agents químics pel sol, així com transportar el mateix sòl.

El sòl segueix transformant-se per processos químics molt més lents i a través 

d’aquestes transformacions es va obtenint una configuració semblant a la d’un 

sòl  apte  per  cultivar.  Els  agents  químics  que  participen  en  aquesta 

transformació són principalment l’aigua, que provoca reaccions de dissolució, 

hidròlisis  i  hidratació  en  els  minerals  integrants  de  les  roques,  el  diòxid  de 

carboni,  que  participa  en  la  carbonatació,   l’oxigen,  que  és  component 

essencial per les reaccions d’òxid reducció. A aquests agents se’ls pot afegir les 

substàncies  àcides  que  secreten  alguns  éssers  vius  i  que  també  poden 

reaccionar amb el sòl.

La dissolució té efecte si  els minerals de les roques són solubles en aigua. 

Aquest procés té com a resultat una dissolució que es transporta amb l’aigua i  

un producte final que queda en el sòl.

La hidròlisis consisteix en la reacció entre un determinat mineral i aigua per 

donar un àcid i una base. Afecta a gran part de silicats alumínics que són molt  

presents a l’escorça terrestre.

La reacció d’hidratació, com bé diu el seu nom, consisteix en la incorporació de 

molècules d’aigua a la estructura d’un mineral, originant un nou mineral.

La carbonatació es basa en la reacció d’ions CO3
2- o CO3H1- amb el mineral. 

Aquests ions s’originen per la dissolució del diòxid de carboni procedent de les 

arrels  i  l’activitat  dels  microorganismes.  Aquesta  formació  depèn  de  la 

temperatura existent del pH i de la concentració del diòxid de carboni.

Les reaccions d’oxidoreducció es donen amb elements que poden actuar en 

diversos nivells d’energia com el ferro o el  manganès. Aquests elements es 

poden trobar reduïts en el medi mineral i es poden oxidar en entrar en contacte 

amb l’aire o alguna bactèria autòtrofa.
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2.2.2.1.2 Perfil del sòl

El  perfil  del  sòl  és  una  exposició  vertical  d’una  porció  del  sòl  que  volem 

estudiar. Bàsicament el sòl es representa en tres horitzons que representarem 

amb les lletres A,B i C, on la lletra A és la més superficial i la C la més profunda. 

L’horitzó A s’anomena sòl superficial, i és on es troba la major part de la matèria 

orgànica  procedent  de  les  arrels  de  les  plantes  i  altres  restes  orgànics 

dipositats a la superfície. La terra té un color més fosc i està exposat a l’acció 

del medi (aire, aigua, éssers vius...) És el terreny indicat per cultivar-hi ja que 

conté els nutrients essencials per les plantes. 

L’horitzó B o també anomenat subsòl constitueix la capa mitjana del sòl i també 

està altament meteoritzat. És sensiblement més clar i s’hi troben algunes arrels 

d’arbustos i arbres i el contingut de matèria orgànica és molt menor. En subsòls 

molt evolucionats es pot dividir el  horitzó en dos, el primer és un subsòl de 

transició i en l’altre hi trobem òxids de ferro alumini, argiles i carbonat càlcic.

L’horitzó  C  compren  la  capa  més  profunda  del  sòl.  Sol  estar  formada  per 

roques menys meteoritzades i hi ha molt poca activitat orgànica per tant no és 

important des d’un punt de vista agrícola.

72



2.2.2.1.3 Classificació del sòl

Taula de textures del sòl en relació al mida de les partícules:

Diàmetre  de  la 

partícula 

elemental (mm)

Attemberg 

(sistema 

internacional)

<0,001 Argila

<0,002 Argila

0,005 Llim

0,01 Llim

0,02 Lim

0,05 Sorra fina

0,1 Sorra fina

0,25 Sorra fina

0,5 Sorra gruixuda

1,0 Sorra gruixuda

2,0 Sorra gruixuda

3,0 Grava fina

5,0 Grava fina

10,0 Grava

20,0 Grava i pedres

>20 Grava i pedres
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En  base  a  la  mida  de  les  partícules  del  sòl  es  consideren  quatre  grups 

fonamentals de textures: Pedregosos, sorrencs, francs i argilosos.

Els sòls pedregosos són sols amb una mida considerable de les partícules i la  

suma de les fraccions de llim i argila no superen el 18%.

El  grup  dels  sorrencs  inclou  tots  els  sòls  en  que  la  quantitat  de  sorra  és 

superior al 70%
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El grup dels sols francs té diverses subdivisions, però el sòl franc ideal pot ser  

definit amb una proporció del 40% del llim i Sorra i el 20% d’argila. La fracció 

pedregosa no se sol incloure en els sòls francs. És el sòl més adequat per 

l’agricultura ja que és fàcil de treballar i fa fàcil el desenvolupament de l’arrel.

Els  sòls  argilosos  i  llimosos  contenen  un  45%  i  un  60%  d’argila  llim 

respectivament.

El departament d’agricultura dels EE.UU ha establert una taula molt útil a l’hora 

d’identificar un sòl:

  

La taula funciona de la manera següent:

Si ens fixem en el punt vermell marcat a la taula, veiem que està al centre de la 

zona  del  que  seria  un  sòl  franc  és  a  dir  un  sòl  ideal.  Si  tracem una  línia 

horitzontal  (0º)  ens  donarà  la  proporció  d’argila  que  té  un  sòl  d’aquestes 

característiques, que en aquest cas és 20%. Si en tracem una a 60º trobem el 

percentatge de llim corresponent i si en tracem una altre a -60º hi trobem el 

percentatge de sorra.
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2.2.2.1.4 Components orgànics del sòl

Els  sòls  es  formen  en  general,  a  partir  de  materials  no  orgànics  i  per  la  

transformació de les roques i minerals explicada en la formació del sòl.  Així 

doncs, la biomassa fresca (biomassa morta o necromassa) procedeix d’activitat 

orgànica  anterior,  ja  que sabem que en  les  etapes inicials  del  sòl  aquesta 

augmenta  molt.  Aquesta  dinàmica  es  manté  estable  durant  un  període  de 

temps de 100 anys, després s’ha d’estudiar la dinàmica del sòl des d’un punt 

de vista global i evolutiu, tenint en compte molts factors que determinen si el sòl 

s’empobreix o s’enriqueix.

La matèria orgànica fresca o no humificada és la matèria prima per la formació 

de  las  substàncies  húmiques.  Està  formada  per  la  necromassa  vegetal 

procedent  de les parts  àrees de la  vegetació,  les arrels  i  els  restos de les 

excrecions i secrecions animals. També està formada per biomassa microbiana 

o massa de microorganismes i microfauna. No està alterada i no està unida a la 

fracció mineral.

L’humus està constituït per la alteració de productes sintetitzats per les plantes i  

microorganismes.  Té  unions  dèbils  a  la  fracció  mineral.  Algunes  de  les 

substàncies  que  poden  ser  humus  són  per  exemple  sucres,  aminoàcids, 

polisacàrids, proteïnes...

 Quan parlem de la velocitat de descomposició de la matèria orgànica és molt  

important tenir en compte la relació entre el carboni i el nitrogen (C/N). Aquesta 

relació ens dona una idea del que triga el compost en interactuar amb la planta. 

Els valors més baixos i per tant de més ràpida absorció per part de la planta 

poden ser bacteris morts, humus o alguns fongs que tenen valors d’entre 4-12 

unitats de carboni per unitat de nitrogen, en canvi el mantell del bosc té un valor 

de 30 C/N i les serradures de més de 250 C/N.

2.2.2.1.5 L’aigua del sòl

Quan l’aigua cau o s’aplica sobre el  sòl entra pels porus del sòl desplaçant 

l’aire i aquests queden plens d’aigua. Quan el sòl no pot rebre més aigua es diu 
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que  ha  arribat  a  la  seva  màxima  capacitat  retentiva,  si  l’aplicació  d’aigua 

segueix, el sòl es comença a inundar. Quan el sòl s’inunda l’aigua queda sobre 

la superfície del sòl i  obeeix a les lleis de la gravetat desplaçant-se cap als 

punts  més  baixos  del  terreny.  Aquesta  aigua  s’anomena  aigua  lliure  o 

gravitacional.

Quan s’atura l’aportació hídrica, l’aigua es va traslladant al subsòl per la pròpia 

gravetat i mitjançant els macro porus del sòl. Tota aquesta aigua drenada pot 

ser conservada de la evaporació del sòl i serà apte per ser absorbida per les 

plantes.

A mida que el sòl s’asseca per la absorció de l’aigua i el coeficient d’evaporació 

directa el contingut d’aigua decreix. Quan això succeeix la planta es marceix i  

s’asseca, i entra en joc el coeficient d’humitat crítica, que és específic de cada 

planta.  En  aquestes  condicions  les  plantes  no  són  capaces  d’absorbir  la 

quantitat suficient d’aigua per cobrir les seves necessitats.

L’aigua  que  queda  retinguda  en  el  sòl  ho  fa  per  una  sèrie  de  forces  que 

tendeixen a retenir-la. Una de les forces és la atracció de l’aigua per superfícies 

sòlides anomenada adherència i l’altre és l’atracció de les molècules d’aigua 

entre  elles  mateixes,  anomenada  també  força  de  cohesió.  Les  dos  forces 

actuant  conjuntament  fan  possible  que  els  sòlids  retinguin  l’aigua.  La 

adherència fa que els sòlids retinguin algunes molècules d’aigua que al seu 

temps en retenen altres d’aigua.

2.2.2.1.6 L’aire del sòl

L’aire i l’oxigen són essencials perquè les arrels de la planta puguin respirar i 

les condicions d’oxigenació del sòl depenen de l’eficàcia en el  intercanvi  de 

gasos entre el sòl i l’atmosfera.

Un mal subministrament d’oxigen es veu repercutit en el coeficient respiratori 

(CR= volum de CO2 desprès/volum O2 consumit) i en la taxa de respiració (TR= 

volum O2 consumit/cm3 sòl i minut).
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L’oxigen  és  un  component  essencial  pel  creixement  de  les  plantes  ja  que 

incideix en els processos d’absorció de nutrients en la majoria de plantes. En 

un  terra  que  estigui  inundat,  l’intercanvi  de  gasos  no  es  pot  efectuar  i  les 

plantes no poden sobreviure (l’arròs està adaptat als medis inundats i és capaç 

d’absorbir oxigen a través de l’aigua mitjançant els seus teixits). Així doncs, si la 

circulació de l’aigua i per tant de l’aire és lenta, això pot perjudicar a la planta. 

En aquests casos també hi dominen els processos de reducció impossibilitant 

l’absorció d’alguns elements per les plantes. 

Donat  que  l’oxigen  actua  com  a  receptor  d’electrons  en  els  processos  de 

descomposició,  en  absència  d’aquest,  els  bacteris  anaeròbics  proliferen  i 

formen compostos que poden ser fitotòxics (sulfurs, nitrits...).

2.2.2.1.7 El flux de calor i la temperatura del sòl

Els processos físics, químics i biològics d’un ecosistema estan associats a un 

interval  de  temperatura.  La  temperatura  del  sòl  és  un  regulador  d’aquests 

processos. 

Els principals processos que es veuen afectats a la planta són:

- La germinació, que rarament té lloc per sota dels 5ºC

- El creixement, que disminueix considerablement a l’hivern ja que l’absorció de 

nutrients es redueix amb les temperatures extremes

- L’absorció d’aigua acostuma a ser menor també en temperatures extremes ja 

que el sòl perd capacitat de retenció

-  La  activitat  microbiana es  veu força  reduïda i  amb ella  els  processos de 

nitrificació, la descomposició de matèria orgànica i fins i tot la intensitat de la 

biodegradació d’alguns pesticides.

- Algunes reaccions de meteorització dupliquen la seva velocitat per cada 10ºC 

que puja la temperatura.
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2.2.2.1.8 El nitrogen a la planta i al sòl

El nitrogen és un component essencial per la vida de tots els éssers vius. És un 

component específic de les proteïnes i està present en moltes molècules que 

formen part de la vida vegetal. 

Avui dia se sap que el nitrogen és el  component limitant més important del  

creixement de les plantes, i un deficient subministrament d’aquest pot provocar 

descensos  en  la  qualitat  de  la  planta  i  com a  conseqüència  del  cultiu  i  la 

producció.

Exceptuant les lleguminoses que viuen en simbiosi amb alguns bacteris i són 

capaces d’absorbir el nitrogen directament de l’atmosfera, la majoria de plantes 

absorbeixen el nitrogen del sòl.

Les formes d’obtenció de nitrogen per part del sòl són las següents:

- Fixació del nitrogen atmosfèric per microorganismes que viuen en el sòl

- Aportacions per l’aigua i la neu

- Aportacions artificials per fertilitzants orgànics o inorgànics.

El cicle del nitrogen en el sòl es representa amb el següent esquema:
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En la majoria de casos, les plantes absorbeixen el nitrogen fonamentalment en 

forma de nitrat.  Això passa perquè els nitrats  tenen total  mobilitat  en el  sòl  

mentre  que  les  partícules  d’amoni  queden  fixades  pels  col·loides  i  les 

molècules d’aigua. D’altre banda també s’ha de tenir en compte que l’amoni 

s’oxida ràpidament convertint-se en un nitrat. Un cop absorbits, els nitrats es 

solen reduir mitjançant reaccions pròpies de la planta on hi poden intervenir 

metalls de transició. Tot i així, les formes d’amoni també són absorbides per la 

planta i són de gran utilitat.

Les diferents pèrdues de nitrogen del sòl són:

- Reaccions químiques dels nitrats sota condicions aeròbiques

- Pèrdues per volatilització de l’amoníac, principalment en sòls alcalins, càlids i  

humits.

- Lixiviació dels nitrats

- Assimilació dels nitrats per les plantes.

2.2.2.1.9 El fòsfor a la planta i al sòl

El fòsfor és un element essencial per a les plantes i es troba en tots els teixits 

de la planta en una concentració variable  d’entre el 0’5 i el 1%.

La major part l’absorbeix en forma de PO4H2- i en menor quantitat en forma de 

PO4H2-, però sempre depenent del pH del sòl. Altres formes amb les quals es 
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pot absorbir el fòsfor són el P2O7
-4 i PO3

-. Els fosfats de potassi i magnesi es 

troben en molta menor quantitat.

El fòsfor s’utilitza bàsicament per la formació de fosfolípids i altres molècules 

com  els  fosfoglúcids,  o  els  fosfopròtids.  També  forma  part  de  coenzims 

importants com el NADP i evidentment del ATP.

El  fòsfor,  així  com  el  nitrogen,  també  s’incorpora  al  sòl  gràcies  a  la 

descomposició de la matèria orgànica. A diferència del nitrogen però, una gran 

part del fòsfor es troba de forma inorgànica (P2O5) en el sòl, tot i que també hi  

ha una quantitat substancial de fòsfor orgànic en les capes superficials del sòl.  

Així doncs, el contingut de fòsfor orgànic pot variar del 20-80%.

Gran part del fòsfor orgànic no es pot aprofitar degut a la seva insolubilitat, i  

perquè sigui  assimilat,  la forma molecular  ha de ser  PO4H2 o PO4H en la 

dissolució  del  sòl.  En  conseqüència,  s’ha  de  mantenir  una  concentració 

adequada de fòsfor perquè una mínima part d’ell sigui assimilat. La dinàmica 

del fòsfor es pot representar amb l’esquema següent:
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Molts  factors  poden  influir  en  aquest  equilibri,  però  el  que  realment  el 

condiciona és el pH del sòl. Si el pH oscil·la entre 3 i 5, l’assimilació de PO4H2 

és òptima, si està entre el 5 i el 8, s’alenteix l’assimilació de fòsfor ja que puja el 

nombre de PO4H i baixa el  nombre de PO4H2. Ara bé, a partir  de pH 8 la 

assimilació de fòsfor s’alenteix 10 vegades ja que la majoria de molècules en 

dissolució són PO4H.

Les  pèrdues  de  fòsfor  per  part  del  sòl  són  bàsicament  per  lixiviació,  per 

l’absorció de les plantes i per volatilització.

2.2.2.1.10 El potassi a la planta i al sòl

El potassi és absorbit en forma de K (+). La quantitat de potassi de cada planta 

oscil·la molt en funció de cada espècie. Per exemple, els espinacs tenen al 

voltant del 5% de potassi mentre que en el blat no arriba al 1%. 

El potassi, a diferència de altres elements, el proporciona la desintegració de la 

roca mare ( o fertilitzants artificials) en forma de sals potàssiques. Tot i  així,  

també se’n troba d’origen orgànic.

A diferència del fòsfor, el potassi es troba en grans quantitats al sòl (Oscil·la 

entre el 0’5 i el 3%). Els sòls més rics en potassi solen ser els argilosos i els 

llimosos. 

Hi ha bàsicament dos tipus de potassi que formen la dinàmica del potassi entre 

el sòl i la planta:

-  El  potassi  no assimilable que conforma entre el  90 i  el  98% del  total  del 

potassi es troba en les estructures d’algunes formes minerals i fixat per alguns 

altres.  Aquest  potassi  no  és  assimilable  en  un curt  període  de  temps  però 

constitueix la principal font del potassi properament assimilable.
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- Es troba en la dissolució del sòl i forma part del 1-2% del potassi total. En 

absorbir  el  potassi,  els  compostos  que  el  contenien  perden  l’equilibri  en  la 

dissolució i intenten buscar altres cations de potassi. En aquest cas si afegim 

fertilitzant l’equilibri es restableix ràpidament. 

La pèrdua de potassi en el sòl es pot produir per l’assimilació de la planta, la 

lixiviació i l’erosió.

2.2.2.2 Els factors climatològics

2.2.2.2.1 La humitat

La humitat és la quantitat de vapor d’aigua que hi ha a l’atmosfera. És cert que 

son quantitats petites ( del 0’2 al 3% de vol. Total de l’atmosfera) però tot i així 

exerceix un paper decisiu en tots els processos químics i físics ja que serveix 

com a solució per a les sals i juga un paper a la fotosíntesis. Aquest factor varia  

en funció de la temperatura, el vent o la radiació solar...

La humitat és tant important per les plantes, que en funció de la humitat que té 

el  medi  en  que  viuen,  varia  molt  la  seva  forma.  A les  selves  tropicals,  la 

vegetació és molt exuberant en canvi a les sones seques, la vegetació és molt  

més àrida.

La humitat varia en funció de la estació del any, els hiverns solen ser més secs 

a la majoria de climes i els estius més humits, cosa que fa pensar que a més 

temperatura més humitat. Això no és sempre cert ja que al desert hi fa molta 

calor i en canvi és molt àrid.

També  és  un  factor  la  altura,  a  partir  dels  2000m  la  humitat  baixa 

considerablement, fet també apreciable en el tipus de vegetació que es troba a 

cotes superiors als 2000m.

La latitud i la longitud són, evidentment, factors determinants per la distribució 

de la humitat en el mon. En general com més a prop dels pols ens trobem, més 
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disminueix  la  humitat.  En  relació  a  la  longitud,  com  més  aprop  de  zones 

marítimes ens trobem, més tendeix a augmentar la humitat.

La  variació  dels  grans  sistemes  anticiclònics  són  grans  fluctuadors  de  la 

humitat, en general, com més exposat estigui una zona climàtica a un anticicló, 

més sec serà el clima i més alta la temperatura. En canvi a las zones on hi 

solen haver borrasques, lògicament hi ha més humitat i precipitació.

Les pròpies plantes també provoquen tendències en la humitat d’una zona, les 

plantes emanen vapor d’aigua i en conseqüència com més vegetació tingui una 

zona més humitat tindrà respecte a una altre zona més àrida.

2.2.2.2.2 El vent

El  vent  és  el  moviment  que  efectua  de  l’aire  atmosfèric  per  una  sèrie  de 

condicions  naturals.  Generalment  es  mou  de  forma  horitzontal  ja  que  els 

moviments  verticals  són  molt  específics  i  menyspreables  respecte  als 

moviments horitzontals.

La direcció del vent s’indica mitjançant la rosa dels vents i les quatre direccions 

principals,  nord  360º  (N)  sud  180º  (S)  est  90º(E)  oest  270º  (W).  Les 

combinacions  d’aquestes  direccions  principals  donen  com  a  resultat  altres 

direccions més precises, per exemple el NE 45º.

El vent és un factor de gran importància en el creixement de les plantes. Per 

començar, el vent pot portar precipitacions, gelades o sequeres depenent d’on 

provingui aquest. Per exemple si el vent prové del Sàhara, serà sec, calent i 

una mica sorrenc. En general, els vents suaus acompanyats de temperatures 

estables, solen ser beneficiosos per la planta i afavoreixen la seva transpiració. 

Si les plantes creixen però, en indrets on el vent sol bufar molt sec, les plantes 

desenvolupen menys mida ja que el vent mancat d’humitat no afavoreix gens el  

correcte creixement de les plantes. 

En general les persones que es dediquen a l’agricultura, saben molt bé quins 

tipus de vents  bufen a la  seva zona,  i  en  relació  a la  seva direcció  i  d’on 

provenen,  saben  quina  serà  la  meteorologia  i  climatologia  tindran  en  els 
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propers dies. Un bon exemple en són les vinyes de Jerez, on els agricultors 

saben que la persistència del vent de ponent (NE) els porta molta humitat i això 

els  causa  moltíssims  problemes  amb  els  fongs  i  la  proliferació  d’espècies 

criptògames.

La velocitat  del  vent  també esdevé  un  factor  important  alhora  d’estudiar  el 

desenvolupament d’una planta. En general si el vent persisteix al voltant dels 

5km/h, la forma de les fulles varia sensiblement. Així doncs, si es produeixen 

activitats  agrícoles  on  hi  sol  haver  vents  forts,  s’ha  d’equipar  el  terreny de 

mecanismes per intentar minvar la seva velocitat i que no afecti tant a la planta. 

Un exemple curiós de estratègia per cultivar vinyes en llocs on hi fa molt vent la 

trobem a les canàries. Els agricultors de Lanzarote caven profunds solcs on 

planten  la  vinya  sense cap tipus  de  canya  o  suport.  Al  voltant  del  solc,  hi 

construeixen un mur en contra de la direcció d’on sol bufar el vent. Això afecta 

a  la  quantitat  de  vinyes  que  s’hi  poden  plantar  però  la  qualitat  d’aquestes 

augmenta considerablement. La velocitat del vent també és important a l’hora 

de la pol·linització de les plantes, ja que si la velocitat és superior a 1m/s la 

activitat  d’espècies  pol·linitzadores  com  les  abelles  es  redueix 

considerablement.

El vent també està implicat en el procés d’evaporació de l’aigua del sòl. Si el 

vent  és  molt  sec  i  bufa  amb  suficient  velocitat,  el  procés  augmenta 

considerablement i d’aquesta manera la planta no rep la quantitat d’aigua que 

hauria d’absorbir.

2.2.2.2.3 La radiació solar

La radiació solar és l’emissió de ones electromagnètiques generades per el Sol. 

D’acord amb la llei de la conservació de la energia, aquest fenomen s’origina 

gràcies a altres fonts d’energia ja sigui calor, electricitat o diferents processos 

químics.

La radiació tèrmica pot ser emesa o absorbida per a qualsevol cos a diverses 

longituds i freqüències d’ona depenent del tipus de cos del que es tracti.
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El Sol, que és la estrella més propera a la terra, s’encarrega de proporcionar-

nos aquesta radiació. Aquest astre té una estructura molt complexa i en certa 

manera plena d’incògnites encara avui dia i el seu volum és superior a un milió 

tres-centes mil vegades la terra. Amb aquest volum, la quantitat d’energia que 

desprèn és molt importat, i més si tenim en compte que té un nucli que arriba a 

la temperatura als quinze milions de graus. Aquest fet provoca que es formi una 

gran pressió i com a conseqüència es generi desintegració nuclear, és a dir 

radiació.

Molts  dels  processos  biològics  no  serien  possibles  sense  la  radiació.  Per 

exemple,  les  plantes  absorbeixen  un  tres  per  cent  de  la  radiació  solar 

mitjançant  els  processos  de  la  fotosíntesis.  D’altre  banda  el  diferent 

escalfament  de  l’atmosfera  unit  a  processos  molt  complexos  donen  com a 

resultat la circulació de la atmosfera, la formació de borrasques a l’escalfament 

de la terra i en general la creació dels diferents climes que existeixen en el 

planeta.

2.2.2.2.4 La fluctuació de hores de sol durant l’any al clima mediterrani.

La insolació absoluta és el temps durant el qual el Sol ha brillat al cel durant un 

cert  període  de  temps.  Moltes  vegades  s’utilitza  un  percentatge  anomenat 

insolació relativa, que és una relació entre el nombre d’hores d’un període i la 

quantitat d’hores en que el sol brilla.

La  posició  d’Espanya  i  Catalunya  en  el  món,  afectat  de  ple  per  l’anticicló 

subtropical de les Azores, està proveïda de moltes hores de sol. Catalunya té 

una  insolació  mitjana  anual  de  2498  hores,  una  quantitat  no  gaire  gran 

comparada amb altres zones del sud d’Espanya però força significativa si ho 

comparem amb la resta del continent.
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El gener és amb diferència mes que menys hores de sol té durant l’any degut 

bàsicament a la durada dels dies.

Gener 148 Febrer 164

Març 180 Abril 209

Maig 247 Juny 268

Juliol 307 Agost 268

Setembre 204 Octubre 177

Novembre 151 Desembre 131

També  existeix  una  magnitud  interessant  a  l’hora  d’analitzar  el  clima 

mediterrani  respecte  el  sol,  aquesta  magnitud  és  la  radiació  solar.  Aquesta 

magnitud es mesura en Kwh/m2. Els mesos en que hi ha més insolació també 

solen ser els que la radiació solar és més forta ja que la terra és més a prop del  

sol.

La  mitjana  anual  de  radiació  solar  és  de  1400  Kwh/m2  una  radiació  força 

notable però una de les més baixes d’Espanya.

2.2.2.2.5 La temperatura ambient

Les plantes són éssers vius que depenen de la temperatura del medi, ja que 

són especies que no tenen temperatura interna, això converteix la temperatura 

ambient en una magnitud molt important a l’hora d’estudiar el clima d’una zona 

concreta.

Les plantes  poden  suportar,  almenys  durant  cert  temps,  lleugers  canvis  de 

temperatura gràcies alguns mecanismes de defensa. Si la calor és excessiva 

són capaces de tancar  els  estomes per  no transpirar  més aigua de la  que 

absorbeixen per exemple.

2.2.2.2.6 La temperatura del clima mediterrani al llarg de l’any
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El  clima  a  la  península  Iberica  és  molt  complex  i  està  composat  de  molts 

microclimes. Els climes catalans, presenten unes de les temperatures mitjanes 

anuals més altes de la península. Això és degut a que els estius són molt càlids 

però també és causa de que els hiverns són suaus. Això no succeeix a les 

zones més continentals d’Espanya, on les temperatures són molt extremes. Així 

doncs, el clima mediterrani és un bon clima per cultivar ja que és un clima força 

estable.  Una  prova  d’això  és  que  a  Catalunya  la  temperatura  màxima 

observada entre els anys 1931-1960 va ser de 37’9 graus i la mínima de -8’6. 

Això és una diferencia mínima si  ho comparem amb algunes zones d’Aragó 

(36’7, -22’7)

Gener 8,3 Febrer 9,2

Març 11,7 Abril 14,0

Maig 17,3 Juny 21,1

Juliol 23,9 Agost 23,7

Setembre 21,3 Octubre 16,7

Novembre 11,9 Desembre 9’1

 Una altra manera de constatar-ho és la variació entre les temperatures d’hivern 

i d’estiu, que en el clima mediterrani és de 6º C.

2.2.2.2.7 Les característiques morfològiques i fisiològiques de les plantes 

del clima mediterrani

Al clima mediterrani, hi ha una sèrie de restriccions durant l’època estival, ja 

que  la  temperatura  és  molt  alta  i  l’evaporació  de  l’aigua  del  sòl  també. 

Qualsevol  planta  que no disposi  de  mecanismes per  retenir  la  seva pròpia 

aigua no hi té cabuda almenys en els mesos calorosos i secs del any. És per  

això que  les plantes del clima mediterrani tenen una molt bona regulació dels 

estomes per minimitzar l’efecte de l’evaporació,
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Una  altra  estratègia  que  tenen  les  plantes  mediterrànies  per  minimitzar  la 

pèrdua d’aigua és la generació d’un teixit que enforteix i impermeabilitza les 

fulles de les plantes. Aquest teixit  s’anomena esclerènquima i  fa que no es 

perdi més aigua de la que surt pels estomes.

L’esclerènquima  és  un  teixit  que  sosté  algunes  plantes  i  està  format  per 

cèl·lules  mortes  i  les  seves  parets  cel·lulars.  La  part  que  més  interessa 

d’aquestes cèl·lules mortes és la lignina.  La lignina és l’element que més aïlla  

del medi exterior a les plantes i els proporciona una gran resistència. El teixit té 

com a propòsit  secundari  la protecció contra alguns insectes que no poden 

destruir aquesta capa de lignina.

Un  altre  mètode  de  protecció  contra  la  evaporació  és  la  reducció  de  la 

superfície  absoluta  de  la  fulla  de  la  planta  per  estar  menys  exposada a la 

radiació solar. La relació superfície/volum canvia a favor del volum. També hi ha 

plantes que directament tenen la fulla amb el mínim de superfície possible, com 

és el cas del pi, que té les fulles cilíndriques.

Un  mètode  present  a  les  plantes  d’hort  com  les  tomaqueres,  és  el 

desenvolupament  de  pels  llanosos a la  superfície  de les tiges.  Aquest  pels 

reflecteixen la llum del sol, i així disminueix la quantitat de radiació solar que 

rep la planta.3

2.2.2.2.8 L’hort d’estiu i l’hort d’hivern

El clima mediterrani és un clima molt propici per cultivar tot tipus de hortalisses. 

De fet, una gran part de la dieta mediterrània es basa en la producció de l’hort. 

No obstant, les temperatures d’estiu així com les precipitacions i altres factors 

varien sensiblement entre l’estiu i l’hivern. Generalment utilitzem les transicions 

de  la  primavera  i  la  tardor  per  sembrar,  ja  que  són  dos  èpoques  on  les 

precipitacions són més freqüents i  això ajuda a germinar a les plantes. Així 

doncs, les espècies que es planten a un hort mediterrani es poden dividir en les 

que es poden plantar a la primavera, les que es poden plantar a la tardor o les 

que ho poden fer en gairebé qualsevol estació del any. S’ha de tenir en compte 

que això no és ciència exacta i que la regulació del ésser humà sobre el medi 

en  que  es  troben  les  plantes  fa  que  moltes  plantes  es  puguin  plantar  en 
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èpoques que en teoria no s’haurien de poder plantar. També existeixen plantes 

que tenen un creixement més lent i s’han de plantar a l’estiu per recol·lectar al  

hivern o a la inversa.

Els cultius que es solen recollir a l’hivern són sobretot plantes de les quals ens 

mengem el bulb la arrel o les fulles. La ceba, l’all i el calçot són tres plantes que  

produeixen bulbs. Aquestes plantes aguanten molt bé les temperatures suaus i 

fresques ja que una gran part de la planta roman sota terra. A diferència de 

plantes com les tomaqueres, que tenen un gran volum i superfície, les plantes 

amb bulbs i arrels comestibles tenen una part petita de la planta fora de la terra. 

El sòl els proporciona un medi molt més estable que l’atmosfera i amb canvis 

de temperatures molt més suaus. També les prevé de possibles gelades, tot i 

que no és freqüent en el clima mediterrani. Pel que fa a les plantes de les quals  

ens mengem les fulles succeeix el mateix que les altres. Són plantes amb una 

relació de molt volum respecte a la superfície. Això les protegeix del fred i de la 

temperatura de l’atmosfera.

Al estiu, els cultius han d’aguantar temperatures molt més extremes pel que fa 

a la calor. Generalment de les espècies que plantem al estiu ens mengem el 

fruit o algun element que creix al exterior de la planta com per exemple els 

pebrots les tomaqueres o els carbassons. Aquestes plantes compleixen en gran 

part les característiques morfològiques i fisiològiques de la planta mediterrània 

ja que són capaces d’aguantar ambients molt secs i calorosos. Una altra planta 

molt adaptada a la calor és el blat de moro. Mentre que la resta de plantes 

redueixen considerablement la fotosíntesis a partir dels 30ºC, el blat de moro 

pot seguir tenint un rendiment habitual. Una gran quantitat d’aquestes plantes 

provenen històricament de l’Amèrica central i Sud-Amèrica, on les condicions 

en que viuen solen ser semblants al estiu mediterrani. Dos exemples en són el  

mateix  blat  de  moro i  el  pebrot.  Pel  que fa  al  tomàquet  és  una planta  tan 

adaptada  al  estiu  mediterrani,  que  ha  esdevingut  una  planta  anual  que  es 

planta a la primavera i mor a la tardor. Aquesta és la planta que més compleix 

les característiques d’una planta mediterrània i  això es sol  notar en la seva 

producció.
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Així  doncs,  el  clima  mediterrani  és  un  molt  bon  clima  per  cultivar  i  fer 

horticultura  ja  que  existeixen  diversos  tipus  de  plantes  que  porten  temps 

adaptades al medi de diferents formes i en diferents estacions de l’any. Si bé 

les  espècies  d’hivern  gaudeixen  d’un  hivern  suau  respecte  a  altres  zones 

climàtiques, les plantes d’estiu han desenvolupat una sèrie de característiques 

que els permeten sobreviure amb èxit. 

2.3 El funcionament de l’hort

Per a mantenir un hort i que doni resultats positius, s’han de tenir clars tres 

aspectes del funcionament d’aquest. Per una banda, cal trobar un terreny apte 

per al treball, un espai adequat. En segon lloc, és important conèixer les eines 

que es fan servir i les utilitats de cadascuna. Finalment, quan ja tenim aquestes 

dues bases, és també necessari establir un ordre a l’hora de sembrar i, per 

tant, una distribució adequada de l’espai que tenim. D’aquesta manera s’obté el  

màxim rendiment de la terra i els productes finals són més i millors.

2.3.1 On i com treballar l’hort
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2.3.1.1 Adequació de l’espai

Cal plantar en un espai que s’adeqüi a les necessitats de les plantes que volem 

plantar. Primer de tot ens hem de fixar si les planta en qüestió necessiten sol o 

ombra, així anirem concretant quin es el millor lloc per plantar-ne les plantes. 

Tot seguit hem de triar un sòl que no estigui enfangat, amb pedres o que sigui 

molt dur. El clima és també un factor important a tenir en compte, hi ha plantes 

com els enciams que creixen millor si tenen variacions de temperatura en canvi 

hi ha d’altres que necessiten tenir una temperatura constant. S’ha de tenir en 

compte també la regularitat del sòl, no podem plantar en un sòl on la terra sigui 

irregular creant d’aquesta manera socs o petites elevacions de terra ja que això 

estancarà l’aigua, crearà humitat i no deixarà que les plantes puguin absorbir 

l’aigua degudament. El pH del terra també s’ha de tenir en compte, normalment 

les plantes no necessiten ni un pH alcalí ni un pH àcid, en necessiten un que 

sigui neutre.

2.3.1.2 Actuacions de millora

Per millorar les condicions del sòl podem fer diverses coses. Una d’elles és 

llaurar la terra de l’hort. La terra de l’hort pot llaurar-se a la primavera o a la 

tardor  sempre que no estigui  molt  humida.  Llaurar  deriva  del  llatí  laborare, 

aquesta paraula tenia el significat genèric de treballar, per tant llaurar vol dir 

treballar la terra. Hi ha dos maneres diferents de llaurar la terra, una és llaurar-

la  superficialment  i  l’altre  llaurar-la  profundament.  Les  llaurades  superficials 

són,  en general, llaurades de menys de 20 cm de fondària i sense voltejar la 

terra. Manualment les llaurades superficials i el desherbatge es fan amb aixada 

coneguda  amb  el  nom  d’aixadó  quan  són  de  reduïdes  dimensions.  Les 

llaurades profundes poden fer-se voltejant el sòl o sense voltejar-lo, si voltegem 

el sòl es fa amb un arreu conegut popularment com  a pala i si no el voltegem i 

fem un solc profund com un canal subterrani es fa amb els subsoladors.

Una altre actuació que podem fer per ajudar a millorar el creixement de les 

plantes és fertilitzar el sòl. Un fertilitzant és un tipus de substància que conté 

nutrients,  en  formes químiques solubles i  assimilables per  les  arrels  de les 

plantes,  per  mantenir  i/o  incrementar  el  contingut  d’aquests  en  el  sòl.  Les 

plantes no necessiten compostos complexos del tipus de les vitamines o els 
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aminoàcids,  essencials  en  la  nutrició  humana,  doncs  sintetitzen  tot  el  que 

precisen.  Només  exigeixen  una  dotzena  d’elements  químics,  que  han  de 

presentar-se  en  una  forma  que  la  planta  pugui  absorbir.  El  fertilitzant  pot 

aplicar-se abans de llaurar el terra que haurà de fer-se fins a una profunditat de 

6 a 8 centímetres. Si el  fertilitzant s’agrega després de llaurar el  sòl,  haurà 

d’incorporar-se amb un rasclet. Just abans de plantar, cal remoure la terra amb 

un rasclet per evitar que les males herbes surtin abans que les hortalisses. 

Suposant que el nostre sòl  no tingui  un pH neutre, podem fer un seguit  de 

cosses per millorar-lo. Si el problema és que el pH del nostre sòl es molt baix i 

no és l’idoni per a les nostres plantes,  simplement cal afegir-li calç hidratada, 

calç del sòl corrent o carbonat càlcic, seguint les indicacions del paquet. D’altra 

banda, si el problema el tenim en que el sòl té el pH molt alt, baixar-lo serà més  

difícil. En primer lloc, cal substituir la torba per una altra matèria orgànica per 

enriquir-ho. Una vegada enriquit, s’ha d’aplicar sofre, tenint en compte que la 

proporció variarà d’un sòl sorrenc (100 gr. per cada 0,8 m²) a un sòl argilenc 

(225 gr. per cada 0,8 m²). Cal que es comprovi mensualment el pH. 

També hi ha materials orgànics que ens poden ajudar a millorar el rendiment i  

el creixement de les nostres plantes, alguns d’aquests materials són: la fibra de 

coco, les algues, el compost de fongs, el compost per a jardí i el compost de 

cucs.

Les seves utilitats en són les següents:

Fibra de coco:  pot  utilitzar-se com un element més de la barreja  de cultiu. 

S’utilitza amb plantes a les quals els agrada l’acidesa (pH 5,5-6,3), es troba en 

locals de jardineria.

Algues: s’introdueixen directament en el sòl humit , si està parcialment afeblit o 

poc nodrit. Contenen, sobretot, potassi i s’adquireixen en qualsevol comerç, fins 

i tot en herbolaris.

Compost de bolets: normalment, el compost de bolets s’empra per nodrir terres 

amb manques orgàniques. No obstant això, en el cas que els vegetals que es 
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conreïn rebutgin la calç, és preferible utilitzar un altre tipus de fertilitzant. Ho 

venen els conreadors de bolets.

Compost de cucs: és un dels nutrients més comuns. S’aplica una petita capa 

del mateix sobre la terra a fertilitzar i les plantes creixeran vigoroses i sanes. Es 

pot trobar en un centre especialitzat o en qualsevol viver.

Compost per a jardí: està compost per una gran varietat de desaprofitaments 

de jardí i de cuina que s’hagin quedat podrint durant mesos, és un dels millors 

condicionadors i nutrients del sòl.

2.3.1.3 Disseny de l’espai

Depenent  de  l’espai  del  que  disposem  actuarem  de  maneres  diferents. 

Suposant que disposem d’un espai amb un sòl bastant compactat i en el qual hi 

ha moltes pedres, possiblement costi  molt esforç netejar-ho i  llaurar-ho. Per 

aquesta raó és més fàcil crear un hort en bancals elevats amb taulons o maons 

plans i omplir-los amb terra de cultiu.

Si el que tenim és un terreny adequat, el que hem de fer és delimitar l’espai que 

utilitzarem per a cada espècie. És a dir, hem de dividir el terreny en tantes parts 

com espècies tinguem. Aquesta divisió ha d’haver estat pensada prèviament 

tenint en compte els paràmetres necessaris de cada espècie. Un cop tinguem 

clara la divisió que volem fer del terreny, clavem estaques a cada cantó de la 

parcel·la,  (normalment  són  parcel·les  rectangulars  o  quadrades)  pel  que 

hauríem de  clavar  quatre  estaques  i  passar-hi  un  cordill  gruixut  per  poder 

diferenciar la parcel·la de la resta, aquesta es la manera més senzilla de crear 

una parcel·la. Això cal fer-ho amb cada espècie per aconseguir que cada tipus 

de planta tingui la seva parcel·la. I d’aquesta manera aconseguirem tenir l’hort 

ordenat  per  espais i  ens serà més fàcil  treballar-hi,  fins i  tot  podem penjar 

cartells  al  cordill  que  delimita  la  parcel·la  per  poder  facilitar  més  la  feina  i 

diferenciar de llunys les espècies.

2.3.2 Eines i estris per treballar a l’hort
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Aixada: formada per una làmina de ferro afilada 

en la part davantera. És una eina per a cavar la 

terra, especialment en els cantons on no són útils 

els  monocultors.  La  xaruga  i  el  forcat  son 

màquines  que  serveixen  per  cavar  o  llaurar  la 

terra. Es pot utilitzar també per netejar un tros de 

sòl sencer de males herbes.

Pales: aquesta eina consta de dues parts: la pala o cullera i el mànec. D’acord 

amb la seva forma hi ha diverses classes com per  exemple:  pala  de 

puntejar: serveix per cavar, remoure i transportar sorra  i  terra.  Pala  dentada: 

apropiada  per  treballar  terrenys  durs  i pedregosos.  La  pala, 

s’utilitza per fer drenatge, recollir escombraries, fer barreges de sorra, terra i 

fem.

Piqueta: aquesta eina té un extrem punxegut i 

un altre pla. Aquesta eina és molt essencial ja 

sigui per cavar en terres molt dures i rocoses, 

treure pedres, troncs i arrels o per fer forats i 

rases.
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Matxet: de fulla mes o menys llarga i ampla, 

de  mànec  curt  i  amb  tall  en  un  dels  seus 

costats.  Aquesta és una eina molt  essencial 

en els camps de sembra o en horts ja que el 

seu  principal  ús  és  obrir  camins  entre  les 

males herbes i branques.

Rasclet:  té  molts  usos en l’activitat  agrícola, està  proveït  de  sis  a  quinze  dents 

que li permeten realitzar amb facilitat diferents activitats.  S’utilitza  per  recollir 

escombraries,  gespa  tallada  i  fulles  seques. També s’utilitza per anivellar el sòl o 

per cobrir les llavors sembrades.

Carretons:  com  ja  diu  el  seu  nom,  són 

carretons  de  metall  normalment,  amb  una 

roda  i  la  base  de  metall  es  pot  inclinar 

normalment  per  facilitar  la  feina.  El  seu 

principal ús és el de transportar terra, sorra, 

pedres, escombraries, males herbes o altres 

tipus de cosses.
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 Aixadella: formada per una làmina de ferro en 

un  extrem i  amb  dues  dents  punxegudes  en 

l’altre  extrem. En l’extrem en el  qual  hi  ha la 

làmina de ferro s’utilitza per triturar i fer solcs i 

amb la part on hi ha les dues dents punxegudes 

s’utilitza  per  arrencar  les  males  herbes  i  les 

seves arrels.

Forca: instrument de mànec llarg i dos o més puntes o pues.  En el  cas que 

sigui  de  tres  puntes  rep  el  nom  de  trident. Permet  remoure  la  terra, 

afluixar les males herbes i permet portar-les a curtes distàncies i en quantitats 

relativament petites. També permet agafar palla en quantitats petites.

Guants: guants recoberts i reforçats de plàstics 

normalment, que permeten una millor protecció 

de les nostres mans. Serveixen per protegit les 

nostres mans és imprescindible el seu ús. En les 

feines de l’hort,  pot protegir-nos de fregament, 

talls i del contacte amb productes químics.

Mànega:  la  forma  un  tub  buit  i  flexible  en 

l'interior  del  qual  passa  l’aigua.  Imprescindible 

per  regar  les  nostres  plantes  de  manera 

còmoda, arribant allí on amb altres procediments 

no s’arriba i per a neteja.
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Motocultor: vehicle tractor amb un eix dirigible i autopropulsat.  Segons  el 

model, pot permetre la incorporació d’un seient per  al  conductor,  un  petit 

remolc  per  a  transport  o  màquines  agrícoles. Serveix  per  llaurar  la  terra  i 

manualment vas regulant la profunditat en la que vols que treballi.

Polvoritzadors:  recipient  en  el  qual 

s’emmagatzema un líquid i que per expulsar-lo, 

disposa d’un dispositiu que injecta pressió. Amb 

la  pressió  que  adquireix  i  gràcies  al  filtre  de 

sortida el líquid es vaporitza (reduït a gotes molt 

fines). En l’horticultura s’utilitza generalment per 

realitzar aplicacions fitosanitàries.

Mini-pales:  pales  més  petites  del  normal, 

mesuren  entre  20-30cm.  S’utilitzen  per  fer 

petites solcs, molts cops utilitzats per treure una 

planta sense trencar les arrels per trasplantar-la.
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Càvec: és una eina agrícola molt utilitzada pels horts  molt  semblant  a 

l’aixada. Té una fulla metàl·lica més estreta que l’aixada. La fulla acabava en 

punta en la part final i en la part posterior de la fulla s’eixampla una mica. El 

càvec té una forma idònia per a cavar, solcar i entrecavar  la  terra.  Amb  la 

forma que té s’endinsa amb molta més facilitat en  el  sol  i  permet  remoure 

millor el camp. D’altra banda també s’utilitza per desfer  els  grumolls  i 

esterrossar.

Regadores: recipients de plàstic que serveixen 

per  emmagatzemar  i  transportar  l’aigua  a  la 

planta. S’utilitzen per regar plantes d’interior o 

per regular l’aigua que volem que la planta rebi 

malgrat és millor utilitzar altres sistemes.

Escombres:  les  de  camp  normalment  son 

escombres  de  palla  perquè  d’aquesta  manera 

són més resistents. S’utilitzen per netejar el terra 

de  terra,  males  herbes  o  qualsevol  cosa  que 

hagi caigut.
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Serres:  fulla  de  ferro  dentada.  Utilitzades per tallar trossos de fusta, per 

tallar  les canyes i  posar-les a l’altura que volem o per tallar altres tipus 

de materials.

Tisores  de  poda:  tisores  més  resistents  que 

unes tradicionals, més grans i s’han d’utilitzar 

les dues mans per fer-les funcionar. S’utilitzen 

per  tallar  branques  o  plantes  que  estiguin 

envaint l’hort.

Plantadores: instrument que facilita la labor del plantat.  És  recomanable 

que els adquireixi en acer per la seva facilitat de neteja i durabilitat.
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2.3.3 Organització de la plantació

2.3.3.1 El calendari de sembra

2.3.3.2 La compatibilitat dels cultius 

Hi ha certes plantes que perjudiquen el desenvolupament d’altres espècies (ja 

sigui  perquè  presenten  les  mateixes  exigències  en  nutrients,  perquè  són 

afectades per  les  mateixes  plagues i  malalties,  etc)  per  contra  hi  ha  altres 

espècies que si es combina la seva plantació s’obté com a resultat un millor 

desenvolupament d’aquestes espècies (perquè no s’estableix una competència 

pels nutrients, i si s’agrupen s’aconsegueix augmentar la resistència contra els 

paràsits, etc.
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En  qualsevol  cas  les  espècies  que  plantem  o  sembrem  en  una  mateixa 

parcel·la s’han de caracteritzar per:

- Tenir diferent època de collita.

- Presentar diferents exigències nutritives (per evitar que s’estableixi entre elles 

una competència pels nutrients).

- Presentar un desenvolupament radicular diferent, és a dir hem de combinar 

plantes  que  presentin  un  sistema radicular  fasciculat  (més  superficial)  amb 

plantes que tinguin un sistema radicular que sigui pivotant (es desenvolupa a 

major profunditat). D’aquesta forma aprofitarem els diferents horitzons del sòl.

2.3.3.3  Els sistemes d’associació i rotació de cultius 

L’associació de cultius consisteix a conrear en la mateixa parcel·la diverses 

espècies diferents,  de manera que s’obtingui una sinèrgia (és el  resultat  de 

l’acció conjunta de dues o més causes, però caracteritzat per tenir un efecte 

superior al que resulta de la simple suma d’aquestes causes) entre elles.

Aquesta pràctica molt estesa en el cultiu ecològic, pot obtenir diversos tipus de 

millores. D’una banda podem posar dues espècies que es complementen en el 

seu sistema radicular un és profund (el meló) i l’altre superficial (l’enciam), o 

una planta defensa a l’altre amb la seva aroma (com a exemple tenim la ceba 

entre pastanagues evita la mosca de la pastanaga). Aquest tipus de plantes rep 

el  nom de planta insectària  que atreu i  beneficia  a  insectes depredadors o 

paràsits dels insectes plaga.

Alguns exemples d’associacions de cultius per a combatre plagues són:

- All + tomàquet. L’all disminueix el míldiu en el tomàquet.

- Albergínies + mongetes. Les albergínies i les mongetes actuen enfront de 

l’escarabat de la patata.
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- Cebes + porros. Les cebes i els porros ajuden a repel·lir les mosques de les 

pastanagues.

- Romaní i farigola + col. El romaní i la farigola repel·leixen les mosques de la 

col.

- Sèsam + bledes. Sembla que el sèsam lluita contra les formigues.

- Raves + cols. Els raves i les cols repel·leixen als pugons.

- Alfàbrega + pebrots. L’alfàbrega repel·leix al pugó dels pebrots.

- Plantes aromàtiques. Certes plantes aromàtiques (romaní, espígol, farigola, 

sàlvia, etc.) són efectives contra fongs, aranyes i pugons.

- Blat + mongeta. El blat de moro fa de tutor i les mongetes se sembren quan 

aquest  tingui  20  cm  d’altura.  A Amèrica  del  sud  hi  inclouen  la  carabassa 

beneficiant  a  aquesta  de  l’ombra  i  afavorint  l’associació  en  cobrir  el  sòl 

horitzontalment. En lloc de carabassa es poden utilitzar carbassons, cogombre, 

melons o síndries.

- Pastanaga + porro. Eficaç per repel·lir a la mosca de la pastanaga i la del 

porro.

Les associacions amb diferent velocitat de creixement permeten obtenir una 

major productivitat d’hortalisses per unitat de superfície. Aquests en són algun 

exemples estudiats:

-  Pastanagues + raves o enciams: Sembrar  3 fileres de raves o enciams 

entre cada dues fileres de pastanagues.

- Cols + enciams: Entre cada 2 fileres de cols plantar-ne una d’enciams i dins 

de les fileres de cols, un enciam cada dues cols.

- Pastanagues + naps: Els sembrem en fileres alternes; els naps són collits 

abans que les pastanagues hagin aconseguit el seu ple desenvolupament.

103



Algunes combinacions de cultius que es poden realitzar per tal de millorar les 

condicions  del sòl són:

- Alls + Pastanagues + Cebes

- Carabasses + Cebes + Mongetes + Pèsols

- Cols + Cogombres + Enciam + Mongetes + Tomàquets + Porros

- Espinacs + Carabasses + Pastanagues + Cebes

La rotació de cultius consisteix en alternar plantes de diferents famílies i amb 

necessitats nutritives diferents en un mateix lloc durant diferents cicles, evitant 

que el  sòl  s’esgoti  i  que les malalties que afecten a un tipus de plantes es 

perpetuïn en un temps determinat.

D’aquesta forma s’aprofita  millor  l’adob (en utilitzar  plantes amb necessitats 

nutritives diferents i amb sistemes radiculars diferents), es controlen millor les 

males herbes i disminueixen els problemes amb les plagues i les malalties, (al 

no trobar un hoste tenen més dificultat per sobreviure).

També s’ha d’introduir regularment en la rotació un llegum per l’aportació de 

nitrogen i alternar les plantes que requereixen una forta quantitat de matèria 

orgànica, i la suporten parcialment fins i tot sense fermentar (patata, carabassa, 

espàrrecs, etc.), amb altres menys exigents o que requereixen matèria orgànica 

molt descomposta (bleda, ceba, pèsols, etc.).

En aquesta pràctica s’ha d’evitar que se succeeixin plantes de tipus vegetatiu 

diferent però que pertanyin a la mateixa família botànica.
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1ª 
Temp
orada

2ª Temporada

A B B C

C D A D

3ª 
Temp
orada

4ª Temporada

C A A B

B D C D

- Parcel·la A: Llegums, cebes, alls, porros, enciams, espinacs, bledes, 

api, raves, tomàquets, pebrots albergínies o maduixes.

- Parcel·la B: Cols o bròcoli.

- Parcel·la C: Patates, pastanagues, remolatxa, naps o xirivies.

- Parcel·la D: tracta de plantes que no es conreen en rotació perquè 

poden romandre en el mateix lloc durant diverses temporades. Com 

ara la carxofa, els espàrrecs arbustos fruiters.

Les espècies més grans i invasores (Carbassons, cogombres, melons, síndries, 

carabasses, cogombrets i fins i tot bledes i espinacs) poden agrupar-se al fons 

de l’hort.

2.3.3.4 Els requeriment de llum dels cultius 

La llum és el  factor principal per al  desenvolupament i  salut de les plantes. 

Mitjançant la llum les plantes realitzen la fotosíntesis que els hi permet crear 

l’aliment necessari per al seu organisme.

La llum depèn de tres factors. El primer d’ells és la intensitat, la intensitat de la 

llum depèn de la lluminositat o del nivell de llum. La intensitat de la llum es 
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mesura en footcandles (fc) o en lux (lx). Segons la intensitat, les plantes es 

divideixen en tres  grups,  les que necessiten sol,  les  que necessiten  ombra 

parcial i les que necessiten ombra. Aquests en són alguns exemples:

SOL OMBRA PARCIAL OMBRA

All, bròcoli, carbassó, 

carxofa, ceba, 

cogombre, maduixa, 

mongeta, meló, 

pastanaga, pebrot, 

síndria, tomàquet, 

albergínia, julivert, 

espígol, romaní, 

alfàbrega.

All, bròcoli, carbassó, 

carxofa, ceba, 

cogombre, maduixa, 

mongeta, meló, 

pastanaga, pebrot, 

síndria, tomàquet, 

albergínia, julivert, 

espígol, romaní, 

alfàbrega.

Bleda, api, col, cols de 

Brussel·les, coliflor, 

espinac, enciam, nap, 

porro, rave.

Les plantes necessiten la llum adequada per poder tenir un desenvolupament 

òptim.  Només  quan  rebin  la  llum  que  necessiten  es  podran  desenvolupar 

equilibradament.  Un  excés  de  llum  o  llum  insuficient  produeix  en  el  seu 

organisme canvis que poden fer-nos entendre que la llum que reben no és la 

adequada.

El segon factor és la duració, és el temps en el qual les plantes reben llum. 

Aquest  factor  només  influeix  en  algunes  plantes  d’interior.  Malgrat  això,  la 

duració de la  llum no acostuma a influir  a  les plantes sempre que estiguin 

col·locades en la posició adequada ( sol, ombra parcial o ombra ).

El  tercer  i  últim factor  es el  de la  qualitat  de la  llum, aquesta depèn de la  

longitud d’ona. Es un factor que cal tenir en compte en el cas que vulguem 

il·luminar artificialment una planta.
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Si les plantes reben un excés de llum, ho sabrem perquè les fulles es fan 

petites i perden el clor verd, i el contorn de les fulles es torna de color marró. En 

canvi, si el problema està en que reben poca llum, les fulles es tornen grogues i 

cauen. 

2.3.3.5 Passos a seguir per a programar la plantació 

Abans de començar a plantar o sembrar hi ha una sèrie de passos que són 

necessaris per millorar-ne la producció.

Primer de tot tenir les eines adequades per plantar o sembrar. Un altre aspecte 

que s’ha de tenir en compte és la roba i el calçat. Pot semblar poc important 

però treballar amb un calçat adequat i una roba còmode millorarà molt la tasca 

que s’ha de dur a terme. En segon lloc hem de remoure superficialment la terra 

que  prèviament  havíem  llaurat.  També  hem de  concretar  quines  espècies 

podrem plantar tenint en compte l’època de l’any en la que ens trobem. S’ha de 

tenir en compte el marc de plantació de les espècies que volem plantar, per no 

perjudicar-les. El marc de plantació és la distància que ha de tenir la planta 

entre les altres perquè no influeixin unes en el creixement i desenvolupament 

de les altres. I per finalitzar, s’ha d’observar si tenim un espai on hi hagi molt sol 

o on hi hagi ombra o sol i ombra, en qualsevol dels cassos s’haurà de triar la 

planta adequada per a les condicions.

2.3.3.6 La distribució de les plantes i el fenomen de la lixiviació 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, s’ha de respectar el marc de plantació que 

tenen les plantes. Cada planta té un marc de plantació diferent. Per aconseguir 

aprofitar  al  màxim l’espai  i  complir  amb aquests  marcs  de plantació,  hi  ha 

dissenyades una sèrie de combinacions, comptant, és clar, que tinguin reg per 

degoteig.
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La primera d’elles és la que s’anomena fila simple, com bé diu el seu nom, es 

una filera on només hi ha plantes en un cantó del reg, s’utilitza amb plantes que 

tenen un gran marc de plantació.

La segona combinació, es tracta de la fila doble alternada, aquesta, consisteix 

en col·locar les plantes en ambdós costats del reg, alternant-ho cada vegada. 

S’utilitza per plantes amb un marc de plantació mig – baix.

I la tercera i última combinació, és la fila doble. En aquesta hi ha una planta a 

cada cantó de la sortida del reg.

         Fila simple                      Fila doble alternada                       Fila doble

La lixiviació, o extracció sòlid - líquid, és un procés en el qual un dissolvent 

líquid passa a través d’un sòlid polvoritzat perquè es produeixi la elució d’un o 

més dels components solubles del sòlid. Aquest procés és molt típic que passi 

en un hort. La lixiviació és sempre vertical i cap a baix i no horitzontal, així que 

si  volem posar un herbicida químic a una parcel·la que esta damunt de les 

altres,  aquest,  passarà  a  les  altres  parcel·les,  per  aquest  motiu,  és 
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recomanable aplicar aquest tipus de líquids a parcel·les aïllades o parcel·les 

que no en tinguin cap sota seu.

2.3.3.7 Com plantar/sembrar 

Les hortalisses han de plantar-se en el moment just, a la profunditat adequada i 

a la distància correcta. El moment adequat per plantar depèn de la resistència 

de  cada  hortalissa  i  del  clima  de  cada  lloc.  Algunes  hortalisses  resisteixen 

gelades  i  unes  altres  prefereixen  climes  més  càlids.  El  desenvolupament 

d’algunes hortalisses és millor quan se les trasplanta en lloc de sembrar-les 

directament de llavor a l’hort. Les plantes trasplantades són exemplars joves 

que es conreen de llavor en interiors o que es compren en una botiga. Les 

hortalisses com el bròcoli, les cols de Brussel·les, la col, la coliflor, l’albergínia,  

els pebrots i els tomàquets creixen millor quan es trasplanten. 

És  recomanable  adquirir  plantes  baixes  però  fortes.  Perquè  les  plantes 

s’adaptin a la intempèrie. 

Si el que volem es sembrar les llavors ens trobarem en que hi ha dos maneres 

diferents per fer-ho, la directa i la indirecta.

La sembra directa és aquella en la qual les llavors se situen directament en el 

seu emplaçament definitiu. La sembra directa requereix que el sòl tingui unes 

determinades  condicions  d’humitat  i  temperatura  i  que  hagi  estat  preparat 

adequadament per rebre les llavors. Igualment hem de tenir en compte el que 

es coneix com a marc de plantació que inclou la profunditat de sembrat o la 

distància entre llavors. 

En canvi, en la sembra indirecta les llavors no se sembren directament sobre el 

sòl  sinó  que  se  sembren  a  cobert  perquè  puguin  resistir  les  condicions 

ambientals o  disminuir les perdudes de llavors si s’utilitza el mètode directe. En 

aquest cas la sembra s’efectua en un planter. Aquest tipus de sembra garanteix 

un ús més eficaç de la llavor. En el planter les llavors no guarden les distàncies 

reals perquè després han de trasplantar-se al seu lloc definitiu.
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Per fer una sembra directa, cal sembrar en fileres rectes per poder distingir les 

males herbes de les hortalisses i per poder conrear i collir amb més facilitat. 

Per fer-ho, cal col·locar dos pals a cada extrem de l’hort i passar una corda 

entre aquests, així evitarem que les fileres ens quedin torçades.

Les llavors petites han de plantar-se en solcs poc profunds que poden fer-se 

arrossegant  el  mànec de la  aixada per  la  línia  marcada amb la  corda.  Per 

sembrar les llavors més grans i  fer els solcs més profunds s’ha d’utilitzar la 

punta de la fulla de la aixada.

Hi ha dos mètodes per plantar llavors de manera directe. Poden enterrar-se o 

es pot col·locar terra en forma de petita muntanyeta al seu al voltant. Després 

de sembrar les llavors, cal cobrir-les aixafant la terra del seu voltant.

Si el que es vol és fer una sembra indirecta, el que s’ha de fer és sembrar en 

un planter. El planter pot ser interior o exterior. El més idoni és tenir un planter  

interior perquè d’aquesta manera pots controlar les condicions ambientals que 

afecten a la planta, però si no en tenim podem fer-ho en un planter exterior. En 

el planter exterior se’ns fa més fàcil controlar les plantes que si ho féssim per 

sembra  directa.  Però  no  podem  aïllar-les  dels  factors  ambientals  que  les 

perjudiquin com podríem fer en un planter interior. Tot hi això és bastant útil.  

Hem de separar les arrels de les plantes abans que aconsegueixin una altura 

de dos centímetres. Cal desfer-se de les plantes més febles.

Si hem dut a terme un procés de sembra indirecta, haurem de trasplantar les 

plantes. Les plantes han de trasplantar-se en dies ennuvolats o quan comença 

a caure el sol. Cal regar les plantes una hora abans de trasplantar-les. S’ha de 

treure les plantes dels tests amb cura sense tocar les arrels. No s’ha de retirar  

la terra que envolta a les arrels. Algunes plantes es conreen en tests de torba 

que poden col·locar-se directament a la terra.

La planta s’ha de plantar a més profunditat de la que tenia quan estava en el 

test. S’ha de premsar la terra al voltant de la planta. Les plantes s’han de regar 

després  de plantar-les  amb una  solució  fertilitzant  amb un alt  contingut  de 

fòsfor.
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2.3.3.8 El reg 

La freqüència del reg i el temps són factors molt importants, la temperatura i el  

vent, són dos factors que ressequen molt la terra.

Saber regar correctament les plantes es una manera de tenir les plantes en 

bones condicions. L’aigua és imprescindible per a les plantes ja que, solament 

a  través  d’ella  poden  absorbir  del  sol  els  nutrients  necessaris  per  poder 

desenvolupar-se. A més l’aigua és necessària per a la fotosíntesi. Cada planta 

necessitaria un reg diferent si tinguéssim en compte l’aigua, no obstant això, 

podem fer unes classificacions generals.

Podem  dividir  les  plantes  en  tres  grups  segons  la  quantitat  d’aigua  que 

necessiten: plantes de reg abundant, plantes de reg moderat i plantes de poc 

reg. Tot seguit s’explicaran les característiques de cadascuna de les divisions:

Les plantes de reg abundant, son aquelles que necessiten regar-se de tres a 

sis vegades per setmana a l’estiu i un cop a l’hivern. Les hortalisses entrarien 

dins aquest camp ja que la majoria d’hortalisses utilitzen molta aigua.

El segon grup és el de plantes de reg moderat. Són aquelles que necessiten 

ser regades entre dos o tres cops per setmana a l’estiu i una hora cada dos 

setmanes  a  l’hivern.  En  aquest  grup  tindríem  totes  aquelles  plantes  que 

emmagatzemen nutrients en les seves arrels.

I el tercer i últim grup s’anomena plantes de poc reg i esta format per aquelles 

plantes que nomes s’han de regar un cop al mes a l’hivern i un cop al mes a  

l’estiu. Dins aquest grup tindríem als cactus. 

Tenim també diferents maneres de regar el nostre hort.  Algunes de les més 

importants són:
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 El  reg  manual,  es  du  a  terme  amb  galledes  i  regadores  o  amb 

mànegues, reservada per a horts i petites superfícies que arriba a uns 

centenars de metres quadrats com a màxim en el cas d’usar bombes 

manuals.

 També tenim el reg a manta, també dit per inundació, és un sistema de 

reg per gravetat amb molt baixa eficiència. És la forma més antiga que 

encara  se  segueix  utilitzant  actualment.  En  realitat  és  el  sistema 

dominant al món ja que només un 10% de la superfície total es rega per 

altres sistemes. No requereix de mitjans tecnològics complexes, ni de 

energia afegida, però si  d’aigua en abundància. Els terrenys que són 

regats a manta han de ser anivellats però amb un pendent mínim que 

permeti que l’aigua arribi fins el final de la parcel·la. L’aigua mulla tota la 

superfície  i  es  va  infiltrant  per  gravetat.  Té  l’avantatge  de  permetre 

dessalinitzar  terrenys  a  base  de  successives  inundacions  que  fan 

percolar cap els fons les sals.

 Un  altre  manera  de  regar  molt  utilitzada  és  el  reg  per  aspersió. 

Bàsicament  es  tracta  de  fer  ploure  de  forma  artificial.  Per  regar 

mitjançant el sistema d’aspersió, s’ha de disposar d’una instal·lació (fixa 

o  mòbil)  de  canonades  que  condueixin  l’aigua  fins  els  aspersors, 

dispositiu que s’encarrega de distribuir l’aigua sobre els cultius en forma 

de pluja. Es necessita molta energia, per la qual cosa s’ha de disposar 

de  grups  de  bombament  o  de  pressió  a  la  xarxa  proporcionada  per 

basses o dipòsits elevats. Té l’inconvenient que requereix uns mitjans 

costosos,  i  una  despesa  contínua  d’energia,  però  en  canvi  permet 

cultivar sense fer solcs profunds i no cal sembrar a les crestes d’aquests, 

cosa que facilita la mecanització del cultiu.

 Tenim també el  reg per  degoteig.  El  degoteig  és  el  sistema de reg 

pressuritzat amb molt alta eficiència de l’aigua. És un sistema dissenyat 

per  aprofitar  al  màxim la  despesa  d’energia  i  aigua.  Aporta  aigua  al 

terreny en la zona radicular de les plantes. L’aportació d’aigua s’efectua 

mitjançant un sistema de petites canonades de molt baix diàmetre les 
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quals tenen petits orificis dels que surt el líquid gota a gota o a molt baix 

cabal. Les canonades poden formar una extensa xarxa o bé distribuir-se 

com  un  sol  regador  de  llarg  recorregut.  Aquest  mètode  redueix  el 

consum d’aigua a l’ordre d’uns pocs litres per hora per cada degoter, i es 

pot utilitzar per incorporar fertilitzants o altres agroquímics al cultiu. 

 L’hidroponia és una altre manera de regar el nostre hort, l'hidroponia és 

la forma més avançada de reg i de producció agrícola. Consisteix en una 

variant  del  degoteig,  a  la  que  s’incorporen  tots  els  nutrients  que 

necessita  la  planta  mitjançant  el  sistema  de  reg.  Requereix  d’una 

inversió  important,  però les produccions també augmenten força.  Les 

instal·lacions de reg es complementen amb una sèrie d’instruments de 

control, com sondes, sensors, controls d’humitat i temperatura, que se 

solen centralitzar a un ordinador amb els programes de gestió adients. 

Tot  això  posa  en  marxa  un  sistema  preparat  per  incorporar  els 

fertilitzants a l’aigua de forma automàtica. Es va començar a utilitzar en 

floricultura, però avui en dia és habitual en molts de productes hortícoles.

Hi ha més maneres de regar les plantes, però aquestes són les més importants 

i les que més s’utilitzen.
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2  .4 Història dels horts escolars a St. Cugat  

2.4.1 Agenda 21

Què és la Agenda 21?

La  Agenda  21,  o  Programa  21  (si  ho  traduíssim 

correctament de l'anglès al català), és un acord que es va 

realitzar dintre del  context de les Nacions Unides (ONU), 

amb l'objectiu de promoure el desenvolupament sostenible en tots els països 

que pertanyen a aquest ent. Aquest acord es va aprovar a la Conferència de les 

Nacions  Unides  sobre  el  Medi  Ambient  i  el  Desenvolupament,  que  es  va 

celebrar a Río de Janeiro del 3 al 14 de juny del 1992.

Contingut

El programa consta d'un pla detallat d'accions que s'haurien de dur a terme per 

tal de que el desenvolupament dels països sigui sostenible i l'impacte ambiental 

es  redueixi.  A més,  especifica  que les  accions hauran de ser  portades per 

entitats de la ONU i governs estatals i locals dels països membres. L'informe 

està format per un preàmbul i quatre seccions: 

- Dimensions socials i econòmiques (I)

- Conservació i gestió dels recursos per al desenvolupament (II)

- Enfortiment del paper dels grups principals (III) 

- Mitjans d'execució (IV)
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Nota: (Podem llegir la versió castellana del programa a 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/.)

Dintre d'aquest programa trobem especialment important el següent punt en el 

qual es parla de la importància de la participació de totes les autoritats dels 

estats membres de les Nacions Unides:

Sección III

Fortalecimiento del papel de los grupos principales

Capítulo 28

INICIATIVAS  DE  LAS  AUTORIDADES  LOCALES  EN  APOYO  DEL 

PROGRAMA 21

(…)

Objetivos

28.2. Se proponen los siguientes objetivos para esta área de programas: 

(a) Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país  

deberían haber  llevado a cabo un proceso de consultas con sus  

respectivas  poblaciones  y  haber  logrado  un  consenso  sobre  un  

"Programa 21 local" para la comunidad; 

(b) Para 1993, la comunidad internacional debería haber iniciado un  

proceso  de  consultas  con  el  objeto  de  aumentar  la  cooperación  

entre las autoridades locales; 

(c) Para 1994, los representantes de las asociaciones municipales y  

otras autoridades locales deberían haber incrementado los niveles  

de cooperación y coordinación, con miras a aumentar el intercambio  

de información y experiencias entre las autoridades locales; 
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(d) Debería alentarse a todas las autoridades locales de cada país a  

ejecutar  y  supervisar  programas  encaminados  a  lograr  que  las  

mujeres y los jóvenes estuvieran representados en los procesos de  

adopción de decisiones, planificación y ejecución. 

Actividades

28.3.  Cada  autoridad  local  debería  iniciar  un  diálogo  con  sus  ciudadanos,  

organizaciones locales y empresas privadas y aprobar un "Programa 21 local".  

Mediante  la  celebración  de  consultas  y  la  promoción  de  un  consenso,  las  

autoridades locales recibirían aportes de la ciudadanía y las organizaciones  

cívicas,  empresariales  e  industriales  locales  y  obtendrían  la  información  

necesaria  para  formular  las  mejores  estrategias.  El  proceso  de  consultas  

aumentaría la conciencia de los hogares respecto de las cuestiones relativas al  

desarrollo  sostenible.  Los  programas,  las  políticas,  la  legislación  y  las  

reglamentaciones  de  las  autoridades  locales  para  lograr  los  objetivos  del  

Programa 21 se  evaluarían  y  modificarían  sobre  la  base de los programas  

locales aprobados en el marco del Programa 21. También se podrían emplear  

estrategias para apoyar propuestas encaminadas a obtener financiación local,  

nacional, regional e internacional.

(…)

La Carta d'Aalborg

La Carta d'Aalborg és un document que va ser aprovat pels participants de la 

Conferència Europea de Ciutats Sostenibles celebrada a Aalborg, Dinamarca, 

entre el 24 i el 27 de maig de 1994,  patrocinada conjuntament per la Comisió 

Europea  i  la  ciutat  de  Aalborg  i  organitzada  pel  Consell  internacional 

d'iniciatives  ambientals  locals  (ICLEI).  Aquesta  carta  reflecteix  les  idees  i 

termes acordats per un gran nombre de col·laboradors.

La Carta d'Aalborg va ser signada inicialment per 80 autoritats locals europees i 

253 representants d'organitzacions internacionals, governs nacionals, centres 

científics, assessors i particulars. En signar aquesta carta, les autoritats menors 

europees  es  comprometien  a  participar  en  les  iniciatives  exposades  al 
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Programa 21 i a desenvolupar projectes a llarg plaç dedicats a desenvolupar-se 

de forma sostenible.  A més,  es va  iniciar  la  campanya de ciutats  europees 

sostenibles que fins la actualitat ha realitzat cinc conferències més, comptant 

com a pionera la que es va realitzar a Aalborg.

El Programa 21 a Sant Cugat del Vallès

L'any 1996 l'Ajuntament del municipi de Sant Cugat del Vallès va adherir-se a la 

carta  d'Aalborg,  comprometent-se  a  dur  a  terme  un  desenvolupament 

sostenible de forma lliure però compromesa. El 2001 es va realitzar un Fòrum 

Ambiental que va conduir a la primera diagnosi ambiental de Sant Cugat. El 

2004  es  va  convocar  el  segon  Fòrum  Ambiental  amb  l'objectiu  d'iniciar  la 

redacció d'un Pla d'Acció Local, que va ser aprovat el 2005. Aquest va derivar 

en la creació de la  Comissió  de Seguiment de l'Agenda 21.  El  2006 es va 

realitzar  la  segona  diagnosi  socio-ambiental  que  va  permetre  començar  a 

evaluar el desenvolupament que estava tenint el Pla d'Acció Local.

L'Agenda 21 Escola  r  

En la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21 es va considerar portar a les 

escoles  públiques  un  programa  per  a  impulsar  una  educació  per  a  la 

sostenibilitat  en el  futur.  Les escoles de Sant Cugat van anar adherint-se a 

aquest programa de manera individual i van rebre subvencions destinades a 

potenciar una educació específicament direccionada cap a la sostenibilitat.

Per tal d'unificar totes les iniciatives que es donaven en cadascun dels centres i 

per crear un vincle o xarxa entre aquests, el grup de col·laboració destinat a 

l'analisi de la Agenda 21, que s'havia creat entre l'Ajuntament de Sant Cugat i la 

UAB, va proposar la formació d'un grup de treball on es reunissin representants 

de tots els centres educatius per a dirigir conjuntament el rumb que havien de 

prendre en relació al programa educatiu. El grup de treball va rebre el nom de 

Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida (ESLV).

Aquest grup de treball estava format per:
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Escoles: Educadors ambientas de 
les escoles:

Institucions públiques:

 Escola bressol el 

Gargot 

 EB el Molí de Les 

Planes 

 EB la Mimosa 

 EB el Tricicle 

 EB el Niu 

 EB Cavall Fort 

 EB de Valldoreix 

 Escola Catalunya 

 Ciutat d’Alba 

 Collserola 

 Gerbert d’Orlhac 

 Jaume Ferran i Clua 

 Joan Maragall 

 La Floresta 

 Olivera 

 Pi d’en Xandri 

 Pins del Vallès 

 Turó can Mates 

 Institut Angeleta 

Ferrer i Sensat 

 Arnau Cadell 

 Joaquima Pla i 

Farreras 

 Leonardo da Vinci 

 Escoles Collserola, 

Pins del Vallès, Pi 

d'en Xandri, Gerbert 

d'Orlhac, Turó can 

Mates

 Les escoles bressol

 Associació l'Ortiga

 Empresa Argelaga

 CEPA: centre 

d'ecologia i projectes 

alternatius

 ONG Veterinaris 

sense Fronteres (des 

de fa poc)

 Universitat Autònoma 

de Barcelona, 

personal del 

Departament de 

Didàctica de la 

Matemàtica i les 

Ciències 

Experimentals (una 

professora que fa de 

coordinadora 

pedagògica i 

estudiants que fan 

recerques i 

col·laboren)

 Ajuntament de Sant 

Cugat (personal de 

l'àrea de Medi 

Ambient).
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 Escola Europa

 Escola Avenç

 Escola Thau

Com a grup de treball, l’ESLV es va dedicar a reunir-se mensualment per tal de 

dur a la pràctica les iniciatives que sorgissin. També va servir com a punt de 

referència dels inicis de l'Agenda 21 escolar i  va establir  un vincle molt  fort 

entre el  Departament de Medi  Ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat  i  les 

escoles. A partir de les trobades que van fer es van començar a conèixer entre 

escoles i es van poder plantejar objectius comuns.

Les  primeres  reunions  l’any  2007,  van  servir  per  decidir  quin  seria  l’eix 

vertebrador del treball i al final es va decidir dedicar tots els esforços als horts 

escolars  ecològics  o  l’anomenada  agroecologia  escolar.  Aquesta  es  va 

considerar com a:

 Una manera de fer ciència aplicada (ecologia en agricultura).

 Un  moviment  social  i  sociabilitzador  (la  lluita  per  autosuficiència  o 

sobirania  alimentària  dels  pobles  i  ciutats,  la  importància  de  les 

cooperatives davant de les empreses transnacionals,  el  comerç just  i 

ecològic, etc.).

 Una manera de fer agricultura una mica perduda, de recuperar el vincle 

amb la terra i la naturalesa (conèixer què mengem i tastar els fruits del 

nostre propi treball).

Amb tota aquesta iniciativa i el vincle que s'havia establert entre comunitats 

escolars i institucions públiques, els projectes semblaven més fàcils de posar 

en marxa, les subvencions es van fer possibles i les escoles es van animar 

molt.  Cada escola va  presentar  el  seu projecte  d'hort  i  va  fer  la  petició  de 

subvenció corresponent a l'Ajuntament. A partir d'aquest moment va ser quan la 

segona generació d'horts de Sant Cugat es va posar en marxa i va aprendre 

del que havia estat la primera generació. Ara bé, d'on va sorgir la idea dels 

horts que va donar lloc a aquesta primera generació?
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Fent una mica d’història

Sant Cugat del Vallès ha estat durant gran part de la seva història una població 

rural i agrícola, dedicada, doncs, al cultiu i producció d'aliments. En els últims 

anys en que l'agricultura seguia sent la base per a l'economia de les famílies 

santcugatenques  els  cultius  més  importants  eren  els  de  secà,  cereals 

principalment. Com que eren els que aportaven beneficis a les famílies havien 

de ser portats, segons la mentalitat de d’aleshores, pels pares de família. Els 

horts que ara causen tant d'apreci i admiració entre la gent de ciutat, eren en 

aquells moments un cultiu secundari portat per les dones, l'objectiu dels quals 

era garantir un mínim d'aliments a les cases per tal de no passar gana, sobretot  

en moments en que els beneficis aportats pels homes fossin insuficients.

Podem deduir que els horts que trobem actualment a Sant Cugat no són una 

iniciativa amb arrels en els nostres avantpassats sinó que tenen molt a veure 

amb l'organització actual de la població de Sant Cugat i amb la transformació 

que ha patit des dels anys vuitanta cap a una ciutat dormitori, abandonant en 

gran part els sectors primari i secundari i impulsant el sector dels serveis.

Els horts de Sant Cugat, tant urbans com escolars, tenen orígen en idees molt  

modernes  de  revalorització  d'allò  que  prové  directament  de  la  terra,  de 

necessitat d'autosuficiència i de reestablir algun vincle amb la naturalesa. Tot 

això que gairebé ha estat esborrat del mapa amb la tendència urbanitzadora i la 

nova  forma  de  viure  en  comunitat  és  el  que  s'ha  intentat  recuperar  amb 

l'iniciativa dels horts. I és que les noves generacions fins i tot començaven a 

oblidar  d'on  provenia  allò  que  menjaven,  doncs  només  ho  veien  sortir  de 

prestatges en botigues i supermercats.

Els horts  escolars van sorgir  a Sant Cugat  precisament per  a suplir  aquest 

desconeixement dels joves de la realitat “amagada” darrera dels productes que 

ingerien.  Els  professors  d'algunes  escoles,  sobretot  aquelles  amb  més 

disponibilitat  de  terreny,  van  iniciar  la  creació  d'horts  educatius  de  forma 

espontània i  independent   (La Floresta,  el  Collserola,  el  Pins, l'Avenç i  l'EB 

Valldoreix) i d'altres no van fer-ho fins que dintre del grup ESLV es va fer una 

proposta i es va acordar tractar el tema de la sostenibilitat a partir dels horts  

educatius l'any 2007.

120



Mapes del desenvolupament dels horts escolars a Sant Cugat
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2.4.2 Els horts de les escoles de Sant Cugat

Escoles Té  hort?  De 

quin tipus?

Quan es va crear? Altres dades rellevants:
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Escoles 

Bressol: Niu,

Gargot,  Tricicle, 

Cavall Fort,

Mimosa, Nostra

Senyora de

Montserrat i

Valldoreix.

Tenen horts de

taula  i  projecte 

de pati.

Amb l'impuls

donat  per  l'ESLV  entre 

2006 i 2008.

Aquests horts van ser creats per 

tal d'augmentar la diversitat dels 

patis.  Les escoles bressol estan 

molt preocupades per fer del pati 

un lloc per a tots els gustos i amb 

diferents experiències.  L'hort  els 

va semblar bé i s'hi van llançar.

Escola 

Collserola

Hort de primària i 

parvulari  (terra)  i 

un hivernacle.

L'any  2005,  després  de 

canviar  d'edifici  i  dintre 

de l'iniciativa de l’ESLV.

Antigament  van  formar 

part de la primera

generació d'horts.

Projecte  d'ampliació  d'un  nou 

hort. Tenen un bassal de peixos 

per  a  l'observació.  Hi  ha  una 

educadora  agroambiental,  la 

Marta de Buen.
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Escola La

Floresta

Tenen  3  espais 

d'hort:  un  de 

primària,  un  de 

parvulari  i  un 

exterior.  A  més 

tenen granja i un 

espai  al  mig  del 

bosc.

Van  començar  amb  els 

horts als 80-90. Són de 

la  primera  generació 

d'horts,  anterior  a  la 

Agenda 21 Escolar.

En  Germán  del  Río  va  ser 

l'iniciador d'aquest hort i el primer 

en treballar-lo, a més de portar la 

granja que hi havia. Van donar-li 

molt d'impuls amb la iniciativa del 

ESLV, raó per la qual han portat 

endavant  més  projectes  d'hort  i 

iniciatives  ecologistes. 

Actualment  tenen  una  “aula  de 

natura” al  mig del  bosc.  S'hi  ha 

implicat gran part del professorat 

i  per  això  no  han  necessitat 

educador.

Escola  Pins  del 

Vallès

Tenen un espai

d'hort de terra

ample i un

hivernacle.  A 

més ja tenien

antigament una

granja i ara han

fabricat  una aula 

a l'exterior.

Tenen  un  hort  ecològic 

des de el 2007 arrel de 

l'ESLV. 

Tot  el  professorat  s'hi  implica 

portant  als  alumnes  a  fer 

activitats cada any.  Aprofiten els 

residus  de  la  granja  i  del 

menjador per fer compost. Hi han 

passat  molts  educadors 

ambientals començant per l'Anna 

Valderrama  i  acabant  amb  la 

Marta  Cabré,  qui  actualment  es 

dedica  a  l'assessorament 

d'aquest. 
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Escola  Pi  d'en 

Xandri

Tenen un hort de 

primària i un altre 

de parvulari.

El  2007 va aparèixer  el 

primer hort gràcies a la

iniciativa de l'ESLV.

Van construir primerament un per 

primària  i  posteriorment  el  de 

parvulari.  La  primera  educadora 

agroambiental  va  ser  l'Anna 

Valderrama  però  actualment  el 

responsable  és  un  altre 

educador, el Jordi Muñoz.

Escola Avenç Tenen  dos  horts 

a terra.

De la primera generació 

(anys 80-90).

Aquest  hort  el  portava  un  avi  i 

continua  sent  així.  El  mestre 

encarregat és en Toti Canas.
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Escola  Turó  de 

Can Mates

Tenen un hort de 

terra  molt  gran  i 

al  centre  de 

l'escola.

L'hort  pròpiament  de 

l'escola  es  va  crear  el 

2008.

Al  principi  l'escola  havia  d'oferir 

lloc  a  alumnes  de  la  escola  en 

construcció Ciutat d'Alba, raó per 

la qual un terreny que podia ser 

l'hort va quedar com a pati i es va 

col·laborar  en  els  “horts  dels 

avis”  de  Can  Mates.  Des  de  la 

data  exposada  tenen  un  hort 

propi al centre de l'escola i duen 

a  terme  moltes  activitats 

interessants  amb  l'educadora 

ambiental Anna Valderrama.

Escola  Ciutat 

d'Alba

Tenen un hort de 

terra.

Va  néixer  un  cop 

acabada  l'escola  l'any 

2009.

Al  principi  els  alumnes  havien 

d'allotjar-se  a  l'escola  Turó  de 

Can Mates,  però  només acabar 

de construir-se l'escola i tenir un 

edifici  propi  es  va  impulsar  el 

projecte  de  l'hort.  Abans  d'això 

treballaven conjuntament amb el 

Turó als “horts d'avis”. No tenen 

un  educador  ambiental,  els 

encarregats  són  en  Xavier 

Martínez  i  la  Mercè  Aguas. 

Funcionen mitjançant el que ells 

anomenen  “treball  per 

preguntes”, escoltant els

plantejaments dels nens i

posant  en  pràctica  el  que  se'ls 

ocurreixi.
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Escola  Gerbert 

d'Orlhac

Tenen un hort de 

terra.

El van crear l'any 2006. Aquesta  escola  al  principi  no 

tenia espai per a fer un hort però 

no faltaven ganes (l'equip directiu 

provenia  de  La  Floresta,  una 

escola  amb  experiència  en 

horts),  pel  que  tractaven  de  fer 

activitats  igualment  relacionades 

amb l'agroecologia aprofitant, per 

exemple, les tanques de l'escola. 

Després  de  reclamar  a 

l'Ajuntament  un  terreny  el  van 

obtenir i van construir el seu hort. 

Tenen  com  a  educadora  l'Anna 

Valderrama  que  ocupa  unes 

hores  lectives  dels  nens  per 

mostrar-los  l'hort  i  tot  el  que  hi 

poden  fer.  Al  principi  les  hores 

d'hort eren més aviat un taller, no 

estaven  incloses  dins  el 

currículum.

Escola Olivera Tenen  un  hort 

d'infantil  a terra i 

una aula exterior.

Cap al 2010-2011. Van trigar una mica en començar 

amb  el  projecte  d'hort.  El  van 

muntar  a  la  zona  infantil  amb 

especial  participació  de  la 

Bibiana  Fontán.  Actualment 

tenen a la Marta de Buen com a 

educadora agroambiental.
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Escola  Joan 

Maragall

Tenen  un  petit 

hort  de  parvulari 

format  per  3 

jardineres;  una 

per cada curs de 

parvulari.

Al 2007, com a projecte 

de  l'AMPA  i  pares 

voluntaris,  i  rebent 

l'impuls de l'ESLV.

Van ser els primers en montar hort 

davant  de  l'iniciativa  de  l'ESLV. 

L'hort  pren  forma  de  dues 

jardineres  allargades  al  pati  de 

parvulari.  No  han  tingut  mai  un 

educador  ambiental  però  han 

demanat  assessorament  a  la 

Marta  de  Buen.  L'horari  lectiu 

inclou hores a l'hort.

Escola 

Catalunya

Tenen un hort de 

primària i un altre 

d'infantil, ambdós 

de terra.

L'últim  hort  que  ara 

mantenen  és  del  2010-

2011.

Han patit moltes obres i per això 

el  seu hort  ha anat  canviant  de 

lloc.  Hi  va  un  pagès  ecològic 

encara  que  no  tenen  educador 

ambiental. Han demanat ajuda a 

l'associació  Ortiga  i  l'equip  de 

menjador és el que els cuida.
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Escola  Jaume 

Ferran i Clua

Tenen un hort de 

taula  per  P4  i 

tres  de terra per 

P5 i primària.

Un  dels  horts  era  de 

1990,  el  de  taula  de 

2008 i els altres dos de 

2009.

Un dels  horts  de  2009 era  en  el 

passat  un  peixera  però  es  va 

reaprofitar  per  a  l'educació 

sostenible. L'hort més utilitzat és el 

més nou, en el qual el curs de 3r 

de primària fa moltes activitats que 

entren  dintre  del  currículum 

juntament amb una mestra. El de 

P5 és més senzill i es treballen les 

aromàtiques  i  els  de  P4  es 

dediquen  a  netejar,  regar  i  collir 

per tal de passar-s'ho bé tots junts. 

En  Francesc  Carbó  n'és  un  dels 

encarregats.

Escola Thau Tenen un hort de 

terra  darrera  del 

pati.

De l'any 2011. Aquest hort ha nascut alhora que 

s'ampliava l'escola l'any 2011 i es 

feien  reformes  dels  patis. 

Antigament ja hi havia un hort molt 

amagat que gairebé ningú cuidava. 

No tenen educador ambiental  i  el 

porta l'Alfons.
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Escola Hatikva Tenen un hort de 

terra petit.

Es va crear l'any 2010. Es va crear davant la motivació del 

professorat per incloure l'hort com 

a  activitat  dels  nens  pre-

esolaritzats.  Els  alumnes  es 

dediquen  a  regar-lo  i  cuidar-lo 

diàriament, apreciant els fruits que 

dóna  i  menjant-se'ls  durant  l'hora 

de  dinar.  L'encarregat  és  n'Avital 

Livneh.

Institut 

Joaquima  Pla  i 

Farreras

Tenen un hort de 

terra  i  un  espai 

amb herbes

medicinals.

Fa  4  anys  que  l'hort 

funciona (2008).

En un principi la Rosa Franco va 

començar amb l'hort però la van 

traslladar i  el  nou encarregat  és 

el  Josep  Maria  Casado.  Han 

aconseguit  aprofitar  un  terreny 

petit  per  posar-hi  herbes 

medicinals.  No  tenen  educador 

ambiental.
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Institut  Arnau 

Cadell

Tenen un hort de 

terra bastant petit 

dedicat 

exclusivament  a 

les herbes

medicinals.

Apareix  el  2008-2009 

amb l'impuls de

l'ESLV.

Aquest  institut  al  principi  no 

s'atrevia amb l'iniciativa de l'hort i 

van acabar aprofitant treballadors 

temporals  com  la  May 

Domínguez per començar amb el 

projecte.  Van decidir  fer  un hort 

exclusiu  d'herbes  medicinals 

tractant  d'imitar  el  que 

antigament  hi  havia  al  claustre 

del Monestir de Sant Cugat que 

cuidaven el monjos, donat que el 

nom de l'institut  està inspirat en 

l'arquitecte  d'aquest  claustre. 

Tampoc tenen educador.

PQPI-PPT Tenen hort (no és 

exactament un

hort escolar).

Des de que han

començat.

Aquest  centre  cívic  ofereix 

formació  professional  en 

jardineria i a més pot contribuir a 

que  les  escoles  tinguin  algun 

tipus  d'assessorament  a  l'hora 

d'iniciar  un  projecte  relacionat 

amb  els  horts.  Estan  ajudant  a 

l'escola  Catalunya  a  dur 

endavant el seu. El contacte és la 

Montserrat González.

Fotografies il·lustratives de cada hort:
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2.4.3 L'hort de l'Angeleta Ferrer i Sensat

Antecedents 

L’educació ambiental al nostre institut té un llarg recorregut, doncs es remunta 

a principis dels 90, just quan es va inaugurar el nou edifici. Impulsats en els 

seus orígens des del departament de Biologia-Geologia, diversos projectes van 

ser l’embrió de l’educació per a la sostenibilitat al nostre centre. 

Dins de l’antic currículum de BUP, el departament de Bio-Geo va impartir durant 

anys la matèria optativa d’educació ambiental a tercer, quan encara era “la gran 

desconeguda” en la majoria de centres de secundària. La col·laboració amb el 

grup CEPA de Sant Cugat va ser molt estreta durant aquells primers anys i es 

van  impartir  tallers  a  diferents  nivells  educatius,  amb  l’objectiu  principal  de 

fomentar el reciclatge del residus sòlids urbans, en uns moments en que a Sant 

Cugat encara ni se’n parlava. Cal dir que el nostre Ajuntament va despertar-se 

una mica tard i va ser durant aquells primers anys força insensible al problema 

dels residus. 

Poc  a  poc  va  anar  instaurant-se  la  nova  consciència  mediambiental  entre 

l’alumnat  del  centre.  L’enquesta  realitzada  a  nivell  de  tot  l’alumnat,  sobre 

recollida selectiva i consum per part dels alumnes de tercer de BUP va ser un 

punt d’inflexió important, quan les dades van ser publicades per a coneixement 

de tothom. 

L’any 1996, amb l’inici de la Reforma Educativa, el mateix departament de Bio-

Geo va proposar una matèria optativa a primer d’ESO, que amb el nom de 

“petites  investigacions”  pretenia  fomentar  entre  els  més  joves  l’educació 

ambiental.  Aquesta  matèria  continua  impartint-se  amb  molt  d’èxit  al  nostre 

centre. De fet, van ser aquests alumnes els que van donar l’empenta definitiva 

a l’educació ambiental a l’Angeleta. Van ser ells els promotors de la campanya 

“Aquí  reciclem”,  que va omplir  de contenidors de recollida selectiva tots  els 

racons del centre. Aquests alumnes de primer d’ESO van ser també els que 

van iniciar el  compostatge casolà, a partir  dels residus de la cuina. A hores 

d’ara són ells mateixos els que continuen fent-ho. 
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Altres  departaments,  com  el  de  Tecnologia  van  sumar-se  de  seguida  al 

projecte, amb la construcció d’un hivernacle per tal  de començar a treballar 

l’hort escolar, des de les matèries del seu currículum. Actualment, el projecte 

continua,  amb  la  inestimable  col·laboració  dels  pares  i  mares  de  la  nostra 

AMPA. 

També el departament de Física i Química s’hi va sumar i l’any 2005 va dirigir 

un treball de recerca de segon de batxillerat que portava per títol “Angeleta, 

torna’t  verda!”. Aquest  va  ser  el  tret  de  sortida,  l’empenta  definitiva  que 

necessitàvem. Aquest va ser el títol del projecte mediambiental que des de la 

junta directiva del centre es va presentar al Departament d’Ensenyament l’any 

2006. 

El  projecte  d’innovació  educativa  (PIE)  ANGELETA TORNA’T VERDA :  Un 

projecte per a l’estalvi d’energia i el reciclatge de residus  i la reutilització  

dels materials” va ser presentat durant el curs 2006-07, per tal d’optar a una 

subvenció del Departament i una altra de l’Ajuntament de Sant Cugat. Aquest 

projecte proposava accions per a dur a terme als llarg dels quatre anys propers, 

amb la finalitat última d’aconseguir el distintiu “d’Escola Verda”. 

Des d’aleshores, les iniciatives van començar a posar-se en marxa: l’estalvi 

energètic, de recursos com el paper i l’aigua, la recollida selectiva, es van dur a 

terme des de diferents departaments, impulsats per la junta directiva del centre. 

Va ser aleshores, concretament l’any 2007 quan des del departament de Bio-

Geo es va començar a gestar la idea de fer un hort escolar al pati de l’institut. 

El projecte va ser presentat a la junta directiva per part de dues professores 

d’aquest  departament,  que  aleshores  ja  s’havien  incorporat  al  grup  ESLV, 

acabat de nèixer. 

Ara bé, aquest projecte va caure en via morta durant un parell d’anys, per la  

impossibilitat d’obtenir recursos suficients per dur-lo a terme i per no tenir gens 

clara la ubicació d’un hort als patis de l’Angeleta, on hi juguen molt alumnes, 

s’hi  fa  molt  d’esport  i  un  hort  no  podia  estar  preservat  dels  perills  de  la 

incidència dels mateixos.

Va ser a finals de l’any 2009, amb la retirada dels prefabricats, que s’havien 

instal·lat  anys  enrera  en  una  zona  molt  resguardada  del  pati,  quan  es  va 
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“encendre  el  llum”,  doncs  el  terreny  que  quedava  lliure  era  ideal  per  a  la 

construcció d’un hort, preservat de l’atac de pilotes i altres estris per part de 

l’alumnat. 

Les coses es van succeir amb molta rapidesa des d’aleshores, de tal manera 

que  a  principis  del  2010  naixia  l’hort  de  l’Angeleta,  amb  la  col·laboració 

inestimable i  voluntària  d’alumnes de quart  i  de primer d’ESO i  de primer i  

segon de batxillerat, capitanejats per dues professores del departament de Bio-

Geo, que li van posar moltes ganes (i moltes hores de treball molt dur). Les 

succesives  subvencions  en  els  dos  cursos  següents  (fins  l’arribada  de  les 

retallades) per part de l’Ajuntament de S. Cugat, van ser de gran ajuda, ja que 

participàvem de ple en l’Agenda 21 escolar. 

El  nostre  hort  va  començar  de  seguida  a  ser  un  referent  al  municipi  i  

ràpidament es va veure que era una eina educativa de valor incalculable. El 

mateix  va  passar  a  altres  centres  educatius  que  participaven  a  l’ESLV,  de 

manera que en poc temps tothom tenia el seu petit hort, comptant amb l’ajut i el 

recolzament continu de l’ESLV, des d’on persones com el German Llerena van 

oferir-nos la seva inestimable ajuda en tot moment.

Així doncs, l'hort de l'Angeleta va sorgir, com molts dels altres horts escolars de 

Sant Cugat del Vallès, arrel de la creació del grup de treball  ESLV (Educació 

per  a  la  sostenibilitat  al  llarg  de  la  vida),  que s'havia  format  alhora  com a 

resposta a l'adhesió del municipi de Sant Cugat a l'Agenda 21. 

Les dues professores del departament de Biologia-Geologia de l'institut, que es 

trobaven dintre d'aquest grup, van afegir-se al projecte de construir horts als 

centres  educatius  presentat  el  2007,  després  de  comprovar  que  tenien  un 

terreny adient per a portar-lo endavant i veient que aquest seria una bona eina 

per treballar dins l'Educació Ambiental.

L’hort es va instal·lar just al costat de l’hivernacle i separat del que és la zona 

d’esbarjo. A més van observar que la orientació d’aquell terreny i la inclinació 

eren adequades.

Després  de  tenir  el  projecte  clar,  aquest  es  va  presentar  al  Departament 

d'Educació i a l'Ajuntament de Sant Cugat per tal d’optar a la subvenció pública 
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que s'havia començat a repartir a les escoles a l'octubre de 2007 sota unes 

bases o requisits mínims. Aquesta subvenció afortunadament es va fer efectiva. 

Sense  ella  hagués  estat  gairebé  impossible  posar  en  marxa  l'ambiciosa 

iniciativa educativa.

Tot i aquesta explosió d'activitat i optimisme dintre del departament Bio-Geo la 

retirada dels prefabricats no es va poder accelerar més del previst: el centre 

havia de passar per unes obres d'ampliació. Un cop es van realitzar les obres, 

els prefabricats van desaparèixer i el Departament d'Educació va encarregar 

que el terreny fos aplanat i adequat a l'activitat agroecològica. Es va construir 

un mur que protegís la zona i es va posar terra de qualitat, ja només quedava 

posar-se a treballar.
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La creació de l’hort

El gener de 2010 va néixer l'hort de l'Angeleta gràcies a la participació dels 

alumnes de “Petites Investigacions” de primer d'ESO, altres alumnes voluntaris 

i les dues professores de biologia que ja estaven impacients per posar-se mans 

a l’obra.

Com tots hauríem de saber, un hort no es construeix només amb una parcel·la 

plena de terra i un bon grapat de llavors. Res d'això. Per a la creació d'un hort  

es necessita en primer lloc una  planificació ben treballada i una bona dosi de 

paciència, doncs l'hort no es fa de la nit al dia. A més d'això, es necessiten 

eines, què en algun lloc hauran de ser emmagatzemades; quelcom per a poder 

aprofitar  tots  els  residus  orgànics  que  el  propi  hort  vagi  produint;  un  bon 

sistema  de  reg  automatitzat  (preferiblement),  etc.  I  com  que  tot  això  les 

professores sí que ho sabien, ràpidament van començar a equipar l'hort amb 

tot el que feia falta.

Passos que es van seguir:

Els  alumnes  van  dedicar-se  a  mesurar  la  parcel·la  i  dibuixar  un  plànol, 

obtenint com a resultat un rectangle d'uns 18x15 metres, que són equivalents a 

uns 300 metres quadrats. A més van  dissenyar la zona per tal de tenir una 

visió del que volien que fos el seu hort:

- A  la  tanca  del  carrer  Ramón  Casas  i  Esteve  Pila  van  plantar 
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gessamins, boganvilles i heures amb l'intenció de que s'enfilessin en 

un futur i la tanca quedés verda.

- Al llarg de la tanca que dona a Esteve Pila i  a Ramón Casas van 

plantar-hi  uns  quants  arbres  fruiters:  3  cirerers,  2  perers,  2 

presseguers i 2 pruners.

- A la rampa que queda a la dreta del terreny cultivable hi tenien el 

compostador, que van fer servir  per tal  d'aprofitar tant els residus 

orgànics produïts per l'hort com els residus provinents de la cuina del 

propi institut.

- En front  del  mur  que  separa  el  pati  de  l'institut  de  l'hort  s'hi  van 

instal·lar una caseta d'eines, per tal de tenir-les ben aprop.

A continuació es van trobar amb el següent repte: adequar el terreny. Ara que ja 

tenien limitat el seu projecte d'hort podien començar a fer que aquest n'adquirís 

l'aspecte apropiat. 
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Els 

alumnes  de  primer  i  quart  d'ESO  que  es  quedaven  a  treballar  a  la  tarda 

després de les classes de dimecres i divendres, van agafar les aixades i van 

començar a cavar la terra, remoure-la i esponjar-la. Perquè aquesta fos fèrtil i  

rica en nutrients van adobar-la  amb el  compost  que havien estat  preparant 

alumnes de Petites Investigacions.
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Un cop la  terra va estar  preparada,  van pensar en com distribuirien el  seu 

cultiu. Tenien en ment utilitzar el reg per inundació, per tant els solcs havien de 

tenir la mateixa direcció que el pendent del terreny i el recorregut de l'aigua 

havia de ser el més curt possible. Opció ideal: del talús al muret de contenció. I  

així ho van fer.

L'hort estava ja gairebé preparat per a ser sembrat, però li faltava una font de 

subministrament d'aigua que la conduís a tots els racons d'aquest.

Hi havia una aixeta dintre la tanca que limitava l'hivernacle i van aprofitar-la. Es 

va  construir  una  canonada  que  anava  des  de  l'aixeta  al  talús,  tot  al  llarg 

d'aquest i finalment feia un gir a la cantonada amb Esteve Pila i baixava fins a 

la porta metàl·lica que dona al carrer. Per a que l'aigua arribés a tots els solcs 

es  van  fer  ramificacions  de  la  canonada  principal.  Al  observar  que  aquest 

mètode era molt ineficaç, doncs es perdia moltíssima aigua i a més no arribava 

a tots els solcs, van decidir canviar de sistema de reg.

El nou sistema va ser un sistema de reg localitzat per degoteig (instal·lat per 

Francisco Conde), que permetia regar les plantes de forma precisa estalviant-

se un munt d'aigua. Per tant van posar tubs de degoteig on es trobaven les 

ramificacions anteriors,  que recorrien tots els solcs. Per optimitzar-ho també 

van instal·lar dos temporitzadors que sortien d'una bifurcació de la canonada 

principal,  cadascun encarregat  d'una meitat  de l'hort,  que permetien ajustar 
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l'hora a la que es volia que el reg s'activés i el temps que s'hi havia d'estar.  

Actualment el sistema de reg segueix així, doncs ha demostrat ser molt eficaç.

Ara sí que estava tot a punt. Ara ja tocava omplir-ho tot de verd, havien de 

procedir a la plantació.

Primer de tot, com a bons principiants, van dedicar-se a mirar el calendari de 

plantació,  on  s'indica en quin moment  s'ha  de sembrar  les  llavors,  en  quin 

moment  cal  trasplantar  el  planter  i  en  quin  moment  s'ha  de  començar  la 

recol·lecció.  Com que es trobaven en el  mes de març, van esbrinar quines 

plantes  eren  les  indicades  en  aquella  època,  i  van  buscar,  a  més,  alguna 

verdura i hortalissa que pogués ésser collida abans d'anar-se'n de vacances a 

l'estiu.

En comptes de sembrar  van decidir  comprar  planter  a  Can Faura  (Papiol), 

doncs volien comprovar que tot funcionés i treure'n alguna hortalissa abans de 

l'estiu, però no disposaven de massa temps. Finalment van acabar per escollir  

les plantes que els van recomanar pel seu creixement ràpid, que era el que 

buscaven en aquell moment. Les plantes escollides per a la primera plantació 

de l'hort de l'Angeleta van ser: enciam, escarola, tomàquet, pebrot, cogombre, 

mongeta, albergínia, maduixot i ceba. Tot ho van plantar a finals de març amb 

la participació voluntària d'algunes alumnes de segon de batxillerat,  primer i 

quart d'ESO.
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A partir  d'aquest  moment  va  començar  la  feina  rutinària  amb  la  que  tot 

horticultor ha de conviure. El manteniment de l'hort requereix temps i dedicació. 

Els alumnes van dedicar-se a treure males herbes, esponjar la terra, adobar 

amb compost, controlar el reg, vigilar que no hi hagués plagues i tractar-les de 

forma periòdica. Aquest seguiment es va portar des de l'assignatura de Petites 

Investigacions de primer d'ESO, on els alumnes es dediquen a fer activitats 

d'educació ambiental.

A més del seguiment rutinari  va caler clavar canyes per fer de suport a les 

tomaqueres i perquè les mongeteres poguessin “escalar”. Aquestes canyes les 

van obtenir directament de rieres i algunes les hi va proporcionar en German 

Llerena des de l'Ajuntament.

Les plagues, que d'haver-hi  gairebé sempre n'hi  ha, les van tractar amb un 

producte químic (compost de coure, “Nordox”), tot seguint les recomanacions 

dels  experts  en  matèria  d'educació  ambiental,  que  serveix  per  a  cultius 

ecològics, ja que l'hort de l'Angeleta és un hort ecològic.

Aproximadament als dos mesos des de la plantació ja van collir alguns fruits. 

Els  primers van ser  els  maduixots i  més tard els  enciams, doncs tenen un 

creixement extremadament ràpid,  i  més si  se'ls adoba amb constància.  Poc 

més tard ja  hi  havia tomàquets,  cogombres i  pebrots  i  abans de marxar  ja 

havien pogut collir algunes mongetes i bledes. Tot el que van poder endur-se 
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els alumnes ho van fer,  però la resta, l'excés de producció de l'estiu, es va 

repartir entre el personal de l'institut.

Dels arbres fruiters van collir  només peres,  aproximadament 2  kg.  Quan ja 

començaven les vacances les tomaqueres estaven prou avançades i donaven 

tomàquets diàriament, a més de mongetes, cogombres, pebrots, albergínies i 

les cebes. 

A l'estiu  el  manteniment  el  van  dur  a  terme  les  professores  de  Biologia  i  

Geologia. Ja cap a finals de juliol va arribar l'ajut de 3 persones contractades 

per l'Ajuntament dins el “Pla d'ocupació”, una ajuda que havia estat sol·licitada 

amb anterioritat per una professora de tecnologia que també formava part de 

l’ESLV. Van estar tot l'agost d'aquell any portant l'hort i al següent curs es van 

quedar assessorant i aportant un ajut inestimable a la nova generació fins el  

desembre.

Quan els alumnes van repassar tot el que s'havia fet a l'hort i el que hi havia 

anat passant, van veure que no tot eren flors i violes a la vida de l'horticultor.  

Els enciams es van espigar durant l'estiu amb el fort sol i les escaroles també; 

les plagues van afectar molt la plantació, i la falta de coneixement en remeis 

ecològics per a tractar-les els va fer passar-ho malament; un reg excessiu els 

va fer perdre algunes plantes, tot i que la solució la van trobar ràpidament; les 

mongeteres van trigar moltíssim a enfilar-se a les canyes i les cebes donaven 

la impressió de no créixer, tot i que tampoc se'ls van podrir; i finalment els va 

portar algun problema l'arbrat del carrer, que a l'estiu era un obstacle per a que 

la llum del Sol arribés a la part esquerra de l'hort.

Durant el curs 2010-2011, l'hort de l'Angeleta va ser objecte d'una assignatura 

optativa quadrimestral per als nois de 3r d'ESO. L'assignatura consistia en que 

cada quadrimestre 15 dels alumnes que havien triat la matèria anessin a l'hort i 

s'hi desenvolupessin conformant un equip de treball. La feina que van realitzar 

aquests  alumnes  va  ser  excel·lent.  Durant  el  primer  quadrimestre  van  fer 

planter i van plantar l'hort d'hivern (pèsols, faves, cols, coliflors, bledes, apis i 
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enciams). Cap al febrer i març van collir, entre d'altres, uns 650 calçots. Una 

quantitat  enorme que demostrava l'eficàcia amb la que havien estat  cuidant 

l'hort i les possibilitats que podia donar aquest terreny de l'institut.

Aprofitant l'avinentesa, és imprescindible recordar la magnífica calçotada que 

van  organitzar  ells  mateixos  i  de  la  que  van  gaudir,  juntament  amb  les 

professores que els havien guiat  per l’angost del terreny de l'horticultura. El 

“dire” va ser l’encarregat de les brasses.
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Els alumnes del  segon quadrimestre també van fer una feinada excel·lent  i 

aquest cop es van dedicar, com és lògic, a preparar i plantar tot l'hort d'estiu. Es 

van plantar tomàquets, patates i més tard melons que van ser adobats amb el  

compost fabricat allà mateix.  Una mica més tard van collir  pèsols,  enciams, 

faves, cols, coliflors, bledes i apis. A més van poder tornar a menjar maduixes 

de les maduixeres i van recol·lectar cireres, prunes i peres.
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A principis del 2011, al març, es va redactar un informe del projecte de l'hort a 

l'Angeleta dirigit a l'Ajuntament. En aquest informe, a més d'explicar tot el que 

s'havia dut a terme, es feia una petició de subvenció pública d'uns 2.200 euros 

per les despeses de l'any 2011 i uns altres tants per les despeses del 2012, en 

els que s'incloïa el  manteniment i  la compra d'eines i  productes, i  també la 

petició de contractació d'un pagès que cuidés l'hort durant l'estiu, el sou del 

qual es trobava dins de la subvenció total demanada.

Durant l'estiu del 2011, i gràcies a la subvenció concedida per l'Ajuntament, es 

va poder contractar un pagès per al manteniment de l'hort durant els mesos de 

juliol i agost.

El balanç definitiu, en acabar el curs 2010-2011, va ser molt positiu. L'hort de 

l'Angeleta va ser reconegut com una eina educativa extraordinària. Els alumnes 

van mostrar  al  llarg de tot  el  curs un interès i  una dedicació que rarament 

s'havia observat a les aules. Van fer-se seu l'hort i li van dedicar moltíssimes 

hores d'horari no lectiu, quelcom que s'ha de valorar com una motivació real 

cap a la feina que hi estaven fent i sense cap mena d'obligació. Sortir cada 

setmana de l'institut amb les mans plenes dels fruits que ells mateixos havien 

aconseguit  fer  créixer  treballant  durament  (un  munt  d'enciams,  tomàquets, 

pebrots, patates, maduixes, etc.) i poder mostrar-los a casa i repartir-los per 

tota la família i amics els omplia de satisfacció. Quan es trobaven a l'hort, tots 

els  alumnes  tenien  els  mateixos  coneixements  i  les  mateixes  capacitats, 

s'ajudaven entre ells i si observaven que algú podia fer millor una feina doncs 

s'organitzaven i així veien com el que feien tenia realment un sentit pràctic i  

gratificant. Ràpidament es va veure que l'hort era una eina ideal per a tractar la 

diversitat i la feina en equip: cadascú trobava el seu lloc i podia compartir les 

seves habilitats.

En  el  curs  2011-2012 les  coses  van  continuar  iguals.  Els  alumnes  de  3r 

s'encarregaven de l'hort  des de l'assignatura optativa.  Els  de 1r  d'ESO van 

continuar portant el control del compostador des de l'assignatura de “Petites 

Investigacions”, proporcionant contínuament un compost de gran qualitat pels 

seus companys de tercer. I així van continuar des d'aleshores, i així esperen 
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continuar mentre hi hagi professorat disposat a tirar aquest projecte endavant, 

tan dur, però tan engrescador.

El setembre de 2011 alguns dels alumnes que estem realitzant aquest treball  

(el Cesc Gordó, la Nerea Ruiz, el Joan Casanova i el Víctor Galindo),  vam 

arribar a primer de Batxillerat de l'Angeleta i vam quedar meravellats per l'hort.  

De seguida vam posar-nos en contacte amb les professores que el duien i vam 

començar a treballar-lo i gaudir-lo. Al llarg de l'any vam anar interessant-nos 

més i més i a l'hora d'escollir un tema per al treball de recerca vam veure en ell  

una gran oportunitat i la vam aprofitar.
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3. Treball experimental
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3.1 Introducció

La nostra tutora, la Pepa Ruf, ens va introduir a la feina de l’hort a principis del 

2012,  quan  va  demanar  voluntaris  per  a  que  ajudessin  als  alumnes  de  3r 

d’ESO. Al començament, ens vam limitar a realitzar les tasques més costoses, 

com per exemple solucionar el problema del drenatge de l’hort, però a mesura 

que van anar passant els mesos vam passar a tenir cura dels cultius. Quan va 

arribar l’estiu, els alumnes de 3r d’ESO es van acomiadar de l’hort i nosaltres 5 

vam adquirir el compromís de fer tot el manteniment de l’hort al llarg de l’estiu.  

En aquell moment, a l’hort hi havia, a més dels arbres fruiters: quatre files de 

tomaqueres,  dues  de  maduixes,  dues  de  patates,  dues  de  cebes,  una  de 

pebrots, 6 batxocons, uns quants enciams i dues plantes de julivert.

Durant els mesos de juny i juliol, la nostra feina a l’hort va consistir, bàsicament, 

en: vigilar les canyes de les tomaqueres i els batxocons, que queien a causa de 

les freqüents ventades; airejar la terra; arrencar males herbes; fer compostatge 

per a nodrir els diferents cultius, i regar l’hort durant els períodes de més calor.
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Al llarg de tot l’estiu vam recollir molts fruits: tomàquets, cebes, patates, pebrots 

enciams,  unes  quantes  maduixes,  etc.  Bona  part  de  la  collita  ens  la  vam 

repartir entre els cinc, però també vam compartir els fruits del nostre hort amb 

els treballadors de l’institut que encara eren al centre i la mare d’uns alumnes,  

la Montse, que va tenir cura de l’hivernacle tot l’estiu. No cal dir que la collita va  

ser abundant. 
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Durant els mesos que vam estar treballant a l’hort vam poder observar l’efecte 

de diversos factors sobre el correcte desenvolupament dels cultius, com ara els 

perjudicis que la presència de males herbes pot comportar, els danys que les 

plagues causen a les plantes o els beneficis d’una terra ben adobada. Com que 

ja  feia  temps que rumiàvem com enfocar  el  nostre  treball  de  recerca,  vam 

pensar que podia ser molt interessant dur a terme un treball de camp centrat en 

l’estudi de tots aquests factors que podien alterar el creixement dels cultius. Així 

doncs, enlloc de limitar-nos a fer un treball de recerca teòric, vam decidir que 

faríem un treball experimental en el qual l’hort de l’Angeleta es transformés en 

el nostre laboratori.

3.2 Planificació de la recerca

3.2.1 Paràmetres a estudiar

Al juliol vam començar a tenir bastant clar l’enfocament del nostre treball de 

camp. En la primera reunió que vam fer per determinar exactament el  tipus 

d’estudi que ens interessava més realitzar, tots cinc vam senyalar que seria 

interessant comparar les diverses tècniques o tractaments emprats en els 

horts ecològics amb aquells que se segueixen en les grans explotacions 

agrícoles, per tal de determinar si un hort ecològic és viable o no. Arran de 

les diverses recerques que ja havíem efectuat per tal de determinar possibles 

tractaments contra les plagues que assolaven les mongeteres,  l’eficàcia  del 

compost que extrèiem del compostador i els mètodes més eficaços contra les 

males herbes,  entre d’altres,  vam decidir  dur a terme un seguit  d’estudis 

comparatius entre  les diferents maneres de combatre les plagues, les 

males herbes i de fertilitzar. 

A més dels estudis comparatius d’herbicides, plaguicides i fertilitzants, com que 

l’hort de l’Angeleta està dividit en una zona d’ombra i una zona assolellada, 

vam considerar oportú realitzar un quart estudi comparant l’efecte de la llum 

sobre el creixement dels cultius.

Així doncs, vam concretar l’abast de la investigació, que es resumiria així:
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paràmetre hort convencional hort ecològic

fertilització fertilitzants químics compost/adob orgànic
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males herbes herbicides químics Encoixinament  amb 
palla i extracció manual

plagues diverses fitosanitaris químics fitosanitaris  biològics  i 
productes naturals
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llum sol/ombra sol/ombra

3.2.2 Espècies amb les quals  vam investigar

Al disposar d’una bona extensió de terra per cultivar, vam decidir realitzar cada 

estudi sobre dos cultius diferents. Per tal de realitzar la tria d’aquests, vam tenir 

en compte els següents paràmetres: l’època de sembra i recol·lecció dels fruits, 

la  rapidesa  de  creixement,  les  plagues  i  malalties  més  freqüents  i  els 

requeriments nutritius.

Com que pensàvem començar a aplicar els diferents tractaments durant el mes 

de  setembre,  vam  haver  d’escollir  cultius  pertanyents  al  denominat  hort  

d’hivern. Així doncs, i basant-nos en el calendari de sembra dels pagesos, vam 

determinar que els cultius més adients per ser sembrats durant el mes de juliol  

eren: el rave, l’enciam, la bleda, la mongeta, l’espinac, la fava, el carbassó, 

la col, la pastanaga i el porro. 

La segona tria la vam realitzar atenent a la rapidesa de creixement dels cultius 

anteriors, que s’especifica en la següent taula:
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CULTIU RAPIDESA DE CREIXEMENT 
(expressada en setmanes)
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Rave 5

Enciam 4-5
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Bleda 10-12

Mongeta 10
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Espinac 10-12

Fava 20
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Carbassó 30

Col 32
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Pastanaga 10

Porro 28

Tot i que els cultius de creixement més ràpid són el rave, l’enciam, la bleda, la 

mongeta, l’espinac i la pastanaga, vam decidir no utilitzar aquest últim a causa 

de la impossibilitat d’obtenir bons cultius de pastanagues a l’hort de l’Angeleta 

en el passat.
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En la tercera i última tria, vam determinar quin cultiu utilitzaríem en cada estudi. 

Per a l’estudi dels pesticides, ens interessaven plantes que patissin greus atacs 

de plagues, com és el cas dels enciams, les bledes, les mongetes i els raves. 

No obstant, com que els plaguicides s’han d’aplicar directament sobre les parts 

infectades de les plantes i no ens atreia la idea de menjar fulles d’enciams o 

bledes  que  haguessin  estat  ruixades  amb  productes  químics  tòxics,  vam 

acabar escollint els raves i les mongetes per a l’estudi dels pesticides. Pel que 

respecta a l’estudi comparatiu de fertilitzants, vam trobar adequat realitzar-lo 

sobre cultius amb alts requeriments nutricionals, com és el cas de les bledes,  

els  enciams,  els  espinacs  i  els  porros.  Al  final  vam decidir  utilitzar  els  dos 

primers cultius a l’estudi dels fertilitzants i els dos restants a l’estudi comparatiu 

d’herbicides. L’estudi de l’efecte de la llum sobre una determinada planta vam 

decidir realitzar-lo amb els enciams, ja que es tracta d’un planta que requereix 

poca llum (l’excés de llum provoca que s’espigui) per tal de desenvolupar-se 

correctament  i  vam  considerar  que  les  diferències  de  creixement  entre  els 

enciams situats  a l’ombra  i  els  enciams situats  al  sol  serien  considerables. 

També ho vam fer amb les mongetes.

Així doncs, les espècies escollides van ser: 

ESPÈCIE PARÀMETRE

168



bleda fertilització

enciam fertilització /llum
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espinac males herbes

porro males herbes
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mongeta control plagues /llum

rave control plagues

A  les  taules  que  segueixen,  s’observa  el  resultat  de  l’estudi  de  les 

característiques d’aquestes sis espècies, pel que fa als paràmetres que ens 

proposaven estudiar.
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Taules 18, 19, 20, 21, 22 i 23: Estudi dels paràmetres a investigar en 

cadascuna de les espècies seleccionades 

(fonts: Vademecum, guia hort escolar, catàleg  BASF i altres)

1. PORRO (Allium porum). Família de les liliàcies
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Tipus de planta Anual (A). Bulb

Sembra Tot l’any, menys maig, juny i juliol
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Recol·lecció Gener, febrer, març, juny, juliol, desembre

Temps de germinació 13 dies
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Durada del cicle 120-210 dies

Tipus de sembra Directa
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Trasplantament Abril,maig,setembre,octubre

Profunditat de la sembra 0’3 cm
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Marc de plantació 10 x 25 cm

Ubicació Ombra
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Associacions favorables Api, pastanaga, enciam

Associacions desfavorables Mongeta, pèsol
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Exigència nutritiva Alta

Fitosanitaris ecològics Diversos (infusió d’all, sabó de potassa, 
infusió de cua de cavall, etc.)
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Fitosanitaris químics Alfa cipermetrin, Cipermetrin + finetrotion, 
Captan, Clortalonil + coure

Herbicides Clorprofam, Ioxinil
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Fertilitzants ecològics Compost, humus de cuc, adob orgànic, 
adob orgànic concentrat, etc.

Fertilitzants químics Abonat a fons: ENTEC 18-8-13+2 
No aplicar res més en tot el cicle. 
Quantitat: 250-300 kg/ha
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2. ESPINAC (Spinacia oleracea). Família de les amarantàcies

Tipus de planta Anual (A). Fulla

Sembra Tot l’any excepte del 15 de maig al 15 de 
juliol
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Recol·lecció Tot l’any

Temps de germinació 7dies
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Durada del cicle 90 dies

Tipus de sembra Directa
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Profunditat de la sembra 1-3 cm

Marc de plantació 10 x 20 cm
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Ubicació Ombra

Associacions favorables Col, fava, maduixera, mongeta, 
patata,pèsol,rave
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Associacions desfavorables Cap

Exigència nutritiva Mitjana
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Fitosanitaris ecològics Diversos (infusió d’all, sabó de potassa, 
infusió de cua de cavall, etc.)

Fitosanitaris químics Alfa cipermetrin, Fosetil-al
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Herbicides Cloridazona, Lenacilo

Fertilitzants ecològics Compost, humus de cuc, adob orgànic, 
adob orgànic concentrat, etc.
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Fertilitzants químics Abonat de fons: ENTEC Nitrofoska 18  
18+5+10 (+3)
Quantitat: 200-25 kg/ha
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3. MONGETA (Phaseolus vulgarisk). Família de les lleguminoses

Tipus de planta Anual (A). Fruit amb beina

Sembra De l’1 de març al 31 juliol
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Recol·lecció Juny-octubre

Temps de germinació 7dies
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Durada del cicle 90 dies

Tipus de sembra Directa
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Profunditat de la sembra 2-5 cm

Marc de plantació 30 x 40 cm
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Ubicació Sol

Associacions favorables Bròquil, cogombre, enciam, col, coliflor, 
rave
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Associacions desfavorables All, carxofa, ceba, pèsol, porro

Exigència nutritiva Baixa
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Fitosanitaris ecològics Diversos (infusió d’all, sabó de potassa, 
infusió de cua de cavall, etc.)

Fitosanitaris químics Acefato, Aceite de verano, Cadusafos,
Teflutrin, Sofre + dinobuton, Captan, 
Tebufenpirad, Benomilo, etc.
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Herbicides Bentazona

Fertilitzants ecològics Compost, humus de cuc, adob orgànic, 
adob orgànic concentrat, etc.
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Fertilitzants químics Abonat a fons: Floranid permanent 
15+9+15 (+2)
Quantitat: 250-350  kg/ha

199



4. RAVE (Raphanus sativus). Família de les crucíferes

Tipus de planta Anual (A). Arrel

Sembra De febrer al 15 de novembre
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Recol·lecció Tot l’any

Temps de germinació 5 dies
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Durada del cicle 120-210 dies

Tipus de sembra Directa
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Profunditat de la sembra 2 cm

Marc de plantació 10 x 20 cm
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Ubicació Ombra

Associacions favorables Bleda, col, enciam, espinac, maduixa, 
pastanaga, pèsol
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Associacions desfavorables All

Exigència nutritiva Mitjana
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Fitosanitaris ecològics Diversos (infusió d’all, sabó de potassa, 
infusió de cua de cavall, etc.)

Fitosanitaris químics Clorpirifos, Lambda cihalotrin, Coure + 
mancozeb, Metiram
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Herbicides Bentazona, Ioxinil

Fertilitzants ecològics Compost, humus de cuc, adob orgànic, 
adob orgànic concentrat, etc.
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Fertilitzants químics Poly Feed GG granos 20+30+10  Haifa 
Quantitat: 400-500 kg/ha
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5. ENCIAM (Lactuca sativa). Família de les compostes

Tipus de planta Anual (A). Fulla

Sembra Gener-desembre
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Recol·lecció Gener-desembre

Temps de germinació 7dies
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Durada del cicle De 60 a 90 dies (s/varietat)

Tipus de sembra Indirecta (planter)
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Trasplantament Gener-desembre

Profunditat de la sembra 0,5 cm
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Marc de plantació 25 x 30 cm

Ubicació Ombra 
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Associacions favorables All, col, maduixera, rave, pastanaga, 
pèsol

Associacions desfavorables Cap
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Exigència nutritiva Mitjana

Fitosanitaris ecològics Diversos (infusió d’all, sabó de 
potassa, infusió de cua de cavall, etc.)
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Fitosanitaris químics Abamectina, Benalaxil, Benomilo, 
Metil tolclofos + tiram, Metil tolclofos

Herbicides Benfluralina
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Fertilitzants ecològics Compost, humus de cuc, adob 
orgànic, adob orgànic concentrat, etc.

Fertilitzants químics Abonat de fons:ENTEC Nitrofoska 14 
(14+7+7) (+2)
Quantitat: 300-400 kg/ha
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6. BLEDA (  Bleda vulgaris)  . Família de les quenopodiàcies  

Tipus de planta Anual (A). Fulla

Sembra Gener-desembre
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Recol·lecció Gener-desembre

Temps de germinació 9 dies
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Durada del cicle 90 dies

Tipus de sembra Directa o indirecta (planter)

220



Profunditat de la sembra 2-3 cm

Marc de plantació 25 x 40 cm
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Ubicació Ombra

Associacions favorables Col, pastanaga, rave
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Associacions desfavorables Cap

Exigència nutritiva Alta
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Fitosanitaris ecològics Diversos (infusió d’all, sabó de 
potassa, infusió de cua de cavall, etc.)

Fitosanitaris químics Alfa-cipermetrin, 
cipermetrin+fenitrotion, 
cipermetrin+malation, etc.
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Herbicides Cloridazona, 
Desmedifam+fenmedifam, 
Fenmedizam, etc.

Fertilitzants ecològics Compost, humus de cuc, adob 
orgànic, adob orgànic concentrat, etc.

225



Fertilitzants químics Poly Feed GG granulat 20+30+10  
Haifa
Quantitat: 400-500 kg/ha

Amb tota aquesta informació, ja estàvem en condicions d’escollir el productes i 

mètodes per a l’estudi de cadascun dels paràmetres.

 Pel que fa als mètodes ecològics per a combatre les males herbes, vam decidir 

provar l’encoixinament amb palla, a part del mètode manual d’extracció.

Pels tractaments fitosanitaris ecològics, vam decidir provar diversos mètodes: 

col·locació  de  diversos  pots  de  cervesa  arreu  de l’hort  per  a  combatre  les 

plagues de cargols i llimacs, la col·locació de  trampes de mel per a formigues, 

cultiu  conjunt  de  plantes  aromàtiques,  infusions  de  cua  de  cavall  i  d’altres 

plantes, etc. 

3.2.3 Planificació de la investigació (relació paràmetre-espècie)
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La taula següent la vam elaborar un cop determinats els cultius dels diferents 

estudis i ens va servir de plantilla per acabar de perfilar i desenvolupar el treball 

de camp:

ENCIAM BLEDA MONGETA RAVE ESPINAC PORRO

SOL X X

OMBRA X X

FERT. RES (CONTROL) X X

FERT. COMPOST NOSTRE X X
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FERT. ORGÀNIC 

COMERCIAL

X X

FERT.  QUIMIC COMERCIAL X X

HERBICIDA.  RES 

(CONTROL)

X X

HERB. MANUAL X X

HERB. ENCOIX. PALLA X X

HERB. QUIMIC X X

PESTICIDA.  RES 

(CONTROL)

X X

PEST. PLANTES 

AROMATIQUES

X X

PEST. FITOSANITARI 

ECOLÒGIC

X X

PEST.COMERCIAL 

ECOLOGIC

X X

PEST. QUIMIC COMERCIAL X X

3.2.4 Repartiment de l’hort

Per tal d’organitzar eficaçment els estudis i poder observar els efectes de cada 

producte  per  separat,  vam  decidir  que  cada  requadre  de  la  taula  anterior 

representaria una parcel·la de l’hort. La distribució de les diferents parcel·les 

per l’hort la vam planificar tenint en compte l’àrea de la que disposàvem, els 

requeriments  de  lluminositat  dels  cultius  i  el  pendent  de  l’hort,  que  podia 

provocar  la  contaminació  de  les  parcel·les  situades  a  les  zones  de  menys 
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pendent a causa del fenomen de la lixiviació. Així doncs, el primer que vam 

haver de fer va ser comptar el nombre de files de reg que podíem utilitzar i  

l’àrea ocupable.  
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3.2.5 Elaboració del planter

Abans de fer les parcel·les a l’hort, però, vam haver de fer planter (dies 26 i 27 

de juliol). Primer de tot, vam comprar llavors d’espinac, bleda, enciam, mongeta 

i rave (de porro ja en teníem). A continuació vam establir la zona de l’hort més 

escaient per a sembrar, fixant-nos en la qualitat de la terra (com més argilosa 

millor), i va resultar que la millor terra era la que ocupaven les cebes. Aprofitant 

que les patates estaven a punt, vam collir ambdós cultius i ens vam disposar a 

preparar  la  terra  per  al  planter.  Primerament  vam arrencar  totes  les  males 

herbes i vam netejar l’àrea de sembra de pedres o fulles. 

                            

 

Tot seguit, vam airejar la terra mitjançant càvecs i aixades i vam delimitar l’àrea 

de sembra amb estaques i cordill. L’àrea establerta per la línia de reg va ser 

dividida en 6 parcel·les diferents i en cada una d’aquestes vam sembrar les 

llavors d’un cultiu diferent. 
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Un cop realitzada la sembra, vam abocar una finca capa de compost,barrejat 

amb  un  fertilitzant  orgànic  apte  per  cultius  ecològics  per  tota  la  superfície 

sembrada i, per tal de que aquest penetrés i les llavors se’n beneficiessin, vam 

regar les 6 parcel·les. 

                 

Per acabar i deixar enllestides les parcel·les, vam tapar-les amb una tela de 

plàstic verda per evitar que ocells o altres animals s’alimentessin de les llavors 

mentre aquestes germinaven.
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El planter va romandre així fins a mitjans del mes d’agost, moment en que les 

primeres plantetes van començar a aparèixer i vam anar-les separant per tal de 

facilitar  el  seu creixement.  Durant el  mes d’agost,  a més dels membres del 

nostre  grup  que  es  van quedar  a  St.  Cugat  a  encarregar-se  de  l’hort,  dos 

estudiants de Ciències Ambientals van venir a donar un cop de mà, el Pau i la 

Berta. La següent taula mostra el repartiment de les tasques de l’hort durant el  

mes d’agost:

DIA HORARI
19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00

1 J i B J i B J i B
2 J i P J i P J i P
3 J, M i V J, M i V J, M i V
4 J i B J i B J i B
5 J, P i V J, P i V J, P i V
6 J, M i V J, M i V J, M i V
7
8 V V V
9
10 V V V
11
12 V V V
13 A, P i V A, P i V A, P i V
14 A i B Ai B A i B
15 C, A i M C, A i M C, A i M
16 C , A i P C , A i P C , A i P
17 C,J i B C,J i B C,J i B
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18 C, j, M i V C, j, M i V C, j, M i V
19 C,J i P C,J i P C,J i P
20 C,J i B C,J i B C,J i B
21 C, A i M C, A i M C, A i M
22 C , A, P i V C , A, P i V C , A, P i V
23 C,A i B C,A i B C,A i B
24 A ,J i M A ,J i M A ,J i M
25 A,J i P A,J i P A,J i P
26 A , J i B A , J i B A , J i B
27 C,A i M C,A i M C,A i M
28 C, A i P C, A i P C, A i P
29 C , A i B C , A i B C , A i B
30 C,A i M C,A i M C,A i M
31 C i A C i A C i A

Taula 25: Horaris d’agost

(V=Víctor; J=Joan; A=Aleix; C=Cesc; P=Pau; B=Berta; M=Míriam)

Cap al dia 15 d’agost vam separar els raves, ja que al ser de ràpid creixement i 

desenvolupar una arrel enorme, necessiten un marc de plantació molt elevat, 

amb força espai entre planta i planta. Al fer el trasplantament, però, molts dels  

exemplars moriren i  vam decidir  aturar-lo fins que comencéssim els estudis 

comparatius al mes de setembre. 

3.2.6 Distribució de les parcel·les

El  dia  3  de  setembre,  com  que  les  plantes  del  planter  ja  estaven  prou 

crescudes,  vam  decidir  realitzar  el  seu  trasplantament  a  les  parcel·les 

definitives. 
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Primerament, però, vam haver de dur a terme la preparació de les  parcel·les 

de recerca. Com que durant l’agost vam anar millorant la primera proposta de 

distribució i vam concretar els productes i tractaments dels diferents estudis, les 

parcel·les que finalment vam delimitar són les següents:

OMBRA SOL PLANTER SOL

1 
2

3 4 5                                  6
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1 MONGETA
CONTROL 
OMBRA
Actuacions: 
arrencar males 
herbes
tractar amb
adob orgànic
+ compost.

PORRO
CONTROL 
DEIXAR MALES 
HERBES.
Actuacions: abonar 
amb adob 
orgànic+compost. 
Aplicar plaguicides 
naturals. 

RAVES PLAG. 
PLANTES 
ALFÀBREGA/ API 
Actuacions: 
arrencar males 
herbes
tractar amb adob 
orgànic + compost 

RAVES CONTROL
TREURE MALES
HERBES
Actuacions: 
arrencar males 
herbes tractar amb
adob orgànic + 
compost. 

MONGETA
PLAG. 
ALFÀBREGA/
API
Actuacions: arrencar 
males herbes tractar 
amb adob orgànic + 
compost.

ENCIAM 
FERTILITZACIÓ 
COMPOST
Actuacions: 
treure males 
herbes. Tractar 
amb plaguicides 
naturals.

2 ENCIAM 
CONTROL  
OMBRA 
Actuacions: treure 
males herbes.  
Tractar amb 
plaguicides 
naturals.

PORRO 
ENCOIXINA-MENT 
PALLA
Abonar amb adob 
orgànic + 
compost. Aplicar 
plaguicides 
naturals. 

RAVES 
PLAGUICIDA
NATURAL
PULVERITZACIÓ
Actuacions: 
arrencar males 
herbes i tractar amb 
adob orgànic + 
compost 

PORRO
CONTROL
TREURE MALES 
HERBES
Actuacions: abonar 
amb adob orgànic + 
compost 
Tirar plaguicides 
naturals.

MONGETA
PLAGUICIDA
 NATURAL
PULVERITZACIÓ
(All + Cua cavall)
Actuacions: arrencar 
males herbes i tractar 
amb adob orgànic + 
compost 

ENCIAM 
FERTILITZACIÓ 
ORGÀNICA
Actuacions: 
treure males 
herbes.  Tractar 
amb plaguicides 
naturals.

3 BLEDA
CONTROL 
Actuacions:  Treure 
males herbes.
Tractar amb
plaguicides naturals

ESPINAC
CONTROL
DEIXAR MALES 
HERBES
Actuacions:
abonar amb adob 
orgànic + compost 
Aplicar plaguicides 
naturals.

RAVES 
PLAGUICIDA 
ECOLOGIC 
ASOCOA
Actuacions: 
arrencar males 
herbes. Tractar amb 
adob orgànic + 
compost. 

MONGETES
CONTROL
TREURE
MALES HERBES
Actuacions: 
arrencar males 
herbes tractar amb
adob orgànic +
compost. 

MONGETA
PLAGUICIDA 
COMERCIAL 
ECOLÒGIC 
ASOCOA
Actuacions: arrencar 
males herbes tractar 
amb adob orgànic + 
compost. 

ENCIAM 
FERTILITZACIÓ  
QUÍMICA
Actuacions: 
treure males 
herbes. 
Tractar amb
plaguicides 
naturals.

4 BLEDA
FERTILITZACIÓ 
COMPOST
Actuacions: treure 
males herbes. 
Tractar amb
plaguicides 
naturals.

ESPINAC 
ENCOIXINA-MENT 
PALLA
Actuacions:
abonar amb adob 
orgànic + compost 
Aplicar  plaguicides 
naturals. 

RAVES
 PLAGUICIDA 
QUIMIC COMPO
Actuacions: 
arrencar males 
herbes
tractar  amb  adob 
orgànic + compost. 

ESPINACS
CONTROL
TREURE MALES 
HERBES
Actuacions:abonar 
amb adob orgànic + 
compost .Aplicar 
plag. naturals. 

MONGETA
PLAGUIC. QUÍMIC. 
COMPO
Actuacions: arrencar 
males herbes
tractar amb adob 
orgànic + compost 

5 BLEDA
 FERTILIT.
FERTILITZANT 
ORGÀNIC 
Actuacions: treure 
males herbes. 
Tractar amb 
pesticides naturals.

ESPINAC 
HERBICIDA 
QUÍMIC
Actuacions:Aplicar 
plaguicides 
naturals.  Abonar 
amb adob orgànic + 
compost. 

BATXOCONS ENCIAM
CONTROL SOL
Actuacions: treure 
males herbes. 
Tractar amb
plaguicides 
naturals.

6 BLEDA
FERTILITZANT
QUÍMIC
Actuacions: treure 
males herbes. 
Tractar amb pest. 
naturals.

PORRO  
HERBICIDA 
QUÍMIC
Actuacions:abonar 
amb adob orgànic + 
compost. Aplicar 
pesticides naturals. 

BLEDES 
CONTROL SOL
Actuacions: treure 
males herbes. 
Tractar amb
plaguicides 
naturals.

Calia, en tots els casos, fitxar els paràmetres ben clarament. Així doncs, en el 

cas del paràmetre “fertilitzant”, vam prevenir les plantes de males herbes i de 

plagues,  amb  mètodes  totalment  ecològics.  D’aquesta  manera  ens 

asseguràvem que les diferències observades es devien únicament a la variable 
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que  estàvem  estudiant,  en  aquest  cas,  la  fertilització.  Per  a  la  resta  de 

paràmetres, van actuar de la mateixa manera, amb idèntics criteris.

3.2.7 Trasplantament del planter les diferents parcel·les

La divisió de les diferents parcel·les la vam fer mitjançant estaques i fil. Abans 

de trasplantar les diferents plantes a les seves parcel·les corresponents, vam 

haver de netejar i esponjar la terra d’aquestes.
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 El  traspàs  d’una  planta  d’una  parcel·la  a  una  altra  l’efectuàvem extraient, 

primerament, la planta de la parcel·la inicial amb l’ajuda d’una pala petita i, a 

continuació,  trasplantant-la  mitjançant  un  plantador.  Situàvem tantes  plantes 

per parcel·la com forats als tubs del reg hi havia. En algunes parcel·les, però, 

vam situar plantes a banda i banda del reg per tal d’optimitzar l’espai.

 

Un  cop  vam  acabar  de  trasplantar  totes  les  plantes,  el  treball  conjunt  va 

finalitzar i tots vam passar a ocupar-nos únicament dels cultius que ens havíem 

assignat poc abans per tal de realitzar els diferents estudis comparatius. 
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3.2.8 Distribució de les espècies entre els membres del grup

A partir d’aquest moment, cadascú de nosaltres es va encarregar de les seves 

espècies. La feina va queda distribuïda de la següent manera:

nom espècie/s

Aleix espinacs

Francesc enciams i bledes

Joan raves

Nerea mongetes (després faves)
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Victor porros

Totes les actuacions que vam fer a les nostres corresponents parcel·les van 

quedar enregistrades en les fitxes de seguiment que vam elaborar a l’efecte. 

3.2.9 Estudi comparatiu dels diferents tipus d’herbicides

TRACTAMENT PARCEL·LA PORROS PARCEL·LA ESPINACS

Control  (deixant les males 
herbes)

2.1 2.3

Extracció manual de les
males herbes

2.2 2.4

Encoixinament amb palla 2.6 2.5
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Herbicida químic 4.2 4.4

L’estudi es basava en comprovar si la presència de males herbes era realment 

un factor important a l'hora d'obtenir unes plantes d'alta rendibilitat. Partint del  

pressupòsit de que això hauria de ser així per la competència que generarien a 

l'hora d'obtenir nutrients de la terra, ens vam dedicar principalment a escollir 

mètodes preventius del creixement de males herbes i així poder comprovar fins 

a quin punt eren efectius i també en quina mesura afavorien al creixement de 

les espècies objecte d’estudi.

L'experiència va començar el dia 4 de setembre. En primer lloc el que vam fer 

va ser situar-nos en l'hort i reunir tot allò que utilitzaríem per a iniciar el nostre  

estudi: eines de trasplantament i productes de prevenció de males herbes; que 

van ser palla, la qual no deixa passar rajos de llum (i les herbes no creixen 

sense llum); un herbicida químic de llarga duració anomenat “Herbicida Total” 

de  la  casa  Massó  (Composició:  41%  p/p  (48%g/l)  d'oxifluorfen,  suspensió 

concentrada); i les nostres mans com a eines d'arrencar herbes.

A continuació vam mirar la planificació que havíem fet de l'hort i vam marcar les  

diferents parcel·les segons el tractament que hi duríem: en el nostre cas teníem 

4 parcel·les cadascú (4 de porros i 4 d'espinacs), que al principi només estaven 

travessades per 1 rec de degoteig. 

Les nostres parcel·les van rebre els següents noms: 2.1 Porro Control, deixar 

males herbes; 2.2 Porro Palla; 2.3 Espinac Control, deixar males herbes; 2.4 

Espinac Palla; 2.5 Espinac Herbicida Químic; 2.6 Porro Herbicida Químic; 4.2 

Porro Control, treure males herbes a mà; i 4.4 Espinac Control, treure males 

herbes a mà (sent aquestes dues últimes originalment el planter).

Ara ja vam procedir al trasplantament, vam agafar amb compte i amb les eines 

adequades 10 exemplars  del planter situat a la columna nº 4. Vam haver de 
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repetir aquest procés un cop per cada parcel·la i a mesura que anàvem traient 

plantes les plantàvem a la seva parcel·la corresponent. Vam deixar la parcel·la 

del herbicida químic buida i la resta amb 10 plantes cadascuna, ben alternades 

al llarg del reg i respectant el marc de plantació. Després vam dedicar-nos a 

posar palla al  voltant dels exemplars de les parcel·les corresponents com a 

primer mètode preventiu del creixement de males herbes. Un cop la palla ben 

distribuïda vam agafar l'herbicida químic i vam llegir les instruccions d'ús. Vam 

fer  la  solució  amb aigua en la  proporció  correcta  en relació  al  terreny que 

havíem de tractar  i  vam utilitzar  un “spray”  perquè el  producte quedes ben 

distribuït.  El període de seguretat era de 21 dies, per tant fins al  dia 25 de 

setembre no podíem fer-hi res en aquella terra. El dia 25 efectivament vam fer  

un  altre  vegada  el  trasplantament,  aquest  cop  només  a  les  parcel·les  de 

l'herbicida químic, on semblava no aparèixer cap mala herba.
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Mentre passaven els dies el que havíem de fer era controlar de forma rutinària 

les nostres parcel·les i assegurar-nos de que les plantes tinguessin tot allò que 

necessitessin, sempre i quan no alteréssim el paràmetre a observar. També ens 

va 

sorgir  alguna  idea  per  a  fer  l'estudi  una  mica  més  eficient.  Vam  igualar 

paràmetres  aplicant  fertilitzant  de  tant  en  tant  a  totes  les  parcel·les  per  a 

potenciar el seu creixement, vam utilitzar mètodes preventius de plagues (gots 

plens de mel enterrats per a atrapar formigues o plens de cervesa per atraure 

cargols), vam airejar la terra constantment, vam anar substituint les plantes que 

morien,  vam controlar  que el  reg  funcionés i  que el  terreny estigués humit 

sobretot  en  les  hores  programades,  etc.  A  més  vam  pensar  de  posar 

“circumferències  de  protecció”  fetes  amb  plàstic  d'ampolles  per  a  evitar  el 

contacte amb plagues i distingir bé els porros i els espinacs de qualsevol altre 

herba  (doncs  encara  eren  petits)  i  vam  fer  un  canvi  prou  important,  que 

consistia  en  posar  un  altre  tub  de reg  que teníem oblidat  i  així  duplicar  el 

nombre  d'exemplars  per  parcel·la,  doncs  el  planter  ja  tornava  a  estar  ple, 

sobretot en el cas dels porros. Totes les actuacions les vam anotar en unes 

“fitxes  de  seguiment”  que  afegirem  posteriorment  per  a  que  quedin 

contrastades les dates i altra informació complementària.
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Sembla que tot va sortir molt bé, i en el cas dels porros va ser certament així,  

però els espinacs ens van jugar varies males passades que ara comentarem. 

En primer lloc la sembra d'espinacs semblava que anava a donar els seus fruits 

correctament,  però  el  planter  no  va  avançar  gaire,  les  plantes  van  quedar 

petites i van acabar morint totes als 

pocs  dies,  segurament  per  un 

excés de calor i d'hores d'exposició 

a la  llum  solar.  Al  veure  que  no 

teníem  res  per  trasplantar  a 

principis  de  setembre  vam decidir 

anar ràpidament a comprar planter 

a la  “Viti”  de  Sant  Cugat,  i  vam 

substituir  les  plantes  mortes  per 

planter  mitjanament  avançat.  Així 

doncs el primer trasplantament ja va ser amb aquests nous exemplars i tot va 

sortir  bé.  Van  passar  dies  i  vam observar  com el  espinacs  cada  cop  eren 

menors en nombre, i molts semblaven malalts i al agafar-los vam comprovar 

que no tenien arrel,  uns petits  organismes sospitosos estaven adherits  a la 

seva base. Aquests organismes els vam identificar com a nematodes, els quals 

solen adherir-se a les arrels i  no permeten el  creixement d'aquestes, doncs 

s'alimenten d'elles. A més a més vam tenir varies intrusions d'un gat que es 

passejava pel nostre hort  i  es dedicava a jugar amb les plantetes i  defecar 

sobre elles, i a continuació, prosseguir amb el costum felí de remoure la terra 
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per tapar els excrements. Tot això ens va fer perdre alguns porros i tots els 

espinacs. Hem de recordar també que part de les parcel·les d’espinacs i porros 

van estar contínuament inundades, vam fer el que vam poder (vam arribar al 

punt de renovar tota la terra de les parcel·les d'espinacs a finals d'octubre),  

però davant la nostra impotència i  inefectivitat  algunes plagues subterrànies 

(els nematodes en concret) es van aprofitar de l'humitat i ens van boicotejar 

l'experiència amb els espinacs. Vam decidir tornar a comprar planter d'espinac i 

repetir tot el procés de trasplantació. Va ser llavors quan vam renovar la terra 

de les parcel·les afectades per nematodes i vam adobar-la tant com vam poder 

per impulsar el creixement del planter d'espinac i que no quedés endarrerit en 

l'estudi. Tot va ésser en và: vam tornar a perdre els espinacs, que tornaven a 

presentar arrels invisibles i vam decidir que això havia de ser el que havíem de 

considerar com a resultat.
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TRACTAMENT  PARCEL·LA MONGETA
(posteriorment FAVA)

PARCEL·LA RAVE

Control sense pesticida 4.4  i  1.1  (a  partir  del  13 
d’octubre també 3.5 i 4.1)

4.1

Plantes aromàtiques (alfàbrega i 
api)

5.1 3.1

Pesticida natural ecològic 
(infusions de cua de cavall i
d’all)

5.2 3.2

Pesticida comercial orgànic
(pesticida triple acció Asocoa)

5.3 3.3

Pesticida i fungicida comercials 
químics (insecticida efecte
màxim Axori i  fungicida
polivalent Compo)

5.4 3.4

3.2.10 Estudi comparatiu dels diferents tipus de pesticides

Aquest estudi també es va iniciar el dia 4 de setembre amb el trasplantament 

de les plantes a les seves respectives parcel·les. En total vam trasplantar 78 

mongetes  i  aproximadament  21  raves  (en  varen  romandre  més  de  30  al 

planter). Primerament, però, vam haver de col·locar canyes al llarg de les 6 

parcel·les assignades a les mongetes per tal de permetre un desenvolupament 

correcte de les mongeteres. Un cop tots els raves estaven ben distribuïts per 

les parcel·les i les mongetes estaven lligades a les canyes, vam plantar les 

plantes aromàtiques a les parcel·les 4.1 i 5.1. En la parcel·la dels raves vam 

posar dues alfàbregues i un api, i en la de les mongetes, com que el número de 

plantes era major, vam col·locar-hi dos alfàbregues i dos apis. 
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A continuació, vam aplicar la  infusió d’all  a les parcel·les establertes (3.2 i 

5.2), vigilant de ruixar no només la tija i les fulles de les plantes, sinó també el  

terra  que  les  envoltava.  Aquesta  infusió  la  vam  elaborar  a  partir  de  les 

indicacions de la Guia Pràctica d’Horticultura Ecològica de l’Agenda 21, que 

són les següents: 

1. trossejar els grans d’all (50 g/L)

2.  escaldar-los amb aigua bullint

3. deixar-los en infusió durant 12 hores 

4. diluir-los a raó del 20%. 

La infusió d’all permet tractar malalties fúngiques i eradicar les plagues d’àcars i 

pugons,  que  són  les  que  més  poden  arribar  a  malmetre  els  cultius  de 

mongetes.   Aquest  tractament,  com  s’especifica  en  la  guia  d’horticultura 

consultada, s’ha de realitzar tres dies seguits a ple sol i, per tant, els dies 4,5 i 6 

se setembre vam ruixar les plantes de les parcel·les 3.2 i 5.2 amb all.

Els tractaments restants els vam dur a terme el dia 6. Primerament, vam aplicar 

el  pesticida triple acció Asocoa a les parcel·les 3.3 i 5.3. Aquest fitosanitari 

orgànic actua contra els insectes, els àcars i els fongs i conté, entre d’altres, 

extracte d’algues (0,02%), extracte d’all (1%), extracte de canella (0,40%) i olis 

vegetals  (0,17%).  El  mètode d’ús especificat  a  l’etiqueta del  producte és el 

següent: aplicar a ple sol; si la plaga persisteix es pot repetir el tractament totes 

les vegades que faci falta perquè, al ser un producte ecològic, és biodegradable 

i no perjudicial per al medi ambient. Com que les plagues de pugons i de trips a  

les mongeteres i  als raves,  respectivament,  van resultar ser molt  resistents, 

vam aplicar el pesticida triple acció Asocoa tantes vegades que aviat ens vam 

veure obligats a comprar-ne una nova ampolla.
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A continuació vam dur a terme el tractament de les parcel·les 3.4 i 5.4 amb 

l’insecticida  efecte  màxim  Axoris  (Compo). Els  components  d’aquest 

pesticida  químic  són el  Tiametoxam (0,01%)  i  l’Abamectina  (0,0015%),  que 

actuen foragitant a les cotxinilles, els trips, les erugues, l’escarabat minador i 

els pugons. Vam aplicar l’insecticida Axoris una sola vegada perquè, segons el 

que l’etiqueta afirma, la seva alta efectivitat era suficient per acabar amb totes 

les plagues de les plantes i prevenir-ne de noves.

Per últim,  vam realitzar l’aplicació del   fungicida polivalent  Compo,  que a 

diferència dels dos productes anteriors, ni estava diluït ni portava incorporat un 

sistema de polvorització. Així doncs, el vam haver de diluir al laboratori a raó de 

0,25 ml de fungicida per cada litre d’aigua i, posteriorment, vam ruixar-lo sobre 

les plantes mitjançant un polvoritzador del laboratori. El component principal del  

fungicida Compo és el Difenoconazol (25%), que atorga a aquest producte una 

acció sistèmica, preventiva i curativa contra l’oïdi, la roja i la septoriosi.  
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El tractament amb el fungicida polivalent Compo també el vam realitzar sobre 

les parcel·les 4.4 i 5.4, però a diferència de l’anterior, aquest tractament el vam 

aplicar tres cops amb intervals de 12 dies i, per tant, el vam dur a terme els dies 

6 i 28 de setembre i el 9 d’octubre.

A partir del dia 6, a més d’anar duent a terme les aplicacions dels diferents 

pesticides, vam realitzar un manteniment continuat de les parcel·les: dos cops 

per setmana airejàvem la terra per tal de facilitar l’absorció d’aigua i nutrients 

per  part  de  les  plantes,  tot  sovint  arrencàvem  les  males  herbes  que 

s’entestaven a seguir creixent a les nostres parcel·les i controlàvem els nivells 

d’humitats de l’hort, ja que els irregulars períodes de pluges ens obligaven a 

aturar el reg. A part, a l’observar un augment de taques a les fulles de diferents 

cultius de l’hort (bledes i espinacs principalment) causades per l’acció de fongs, 

vam introduir un nou pesticida natural ecològic: la  infusió de cua de cavall, 

que vam aplicar a tots els cultius d’enciam, bleda, espinacs i porros i també a 

les  parcel·les  de  raves  i  mongeteres  corresponents  a  “insecticides  naturals 

ecològics” (5.2 i 3.2).
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La cua de cavall (que ens va aconseguir la tutora de la riera de Coll Favà)  conté 

una saponina tòxica per als fongs i afavoreix, a més, l’estructura de la planta. El 

mètode de preparació de la infusió de la cua de cavall és el següent: 

1. preparar una dissolució a proporció d’1kg de cua de cavall per 4 litres 

d’aigua

2.  deixar-la macerar en aigua freda durant 24 hores 

3. dissoldre la solució resultant a raó de 5 litres de dissolució de cua de 

cavall per cada 200 litres d’aigua. 

Talment com la infusió d’all, el tractament amb cua de cavall es pot realitzar 

tantes vegades com es faci  falta,  així  que el vam dur a terme total  de tres 

vegades amb intervals d’una setmana i vam aconseguir resoldre el problema 

de les infeccions fúngiques.

Tot i la cura contínua de les parcel·les, a partir de l’última setmana de setembre 

les  mongetes  van  començar  a  emmalaltir:  les  fulles  se’ls  hi  van  tornar 

groguenques i  molts exemplars es van pansir.  Al principi  sospitàvem que el  

causant  d’aquestes  anomalies  era  un  fong  o  un  bacteri,  però  després  de 

comprovar que tot i haver augmentat el nombre d’aplicacions dels pesticides 

se’ns continuaven morint plantes, vam arribar a la conclusió que el mal estat en 

què es  trobaven  les  mongetes  era  degut  a  l’elevada humitat  de  l’hort.  Les 

mongetes són plantes que necessiten molt sol i relativament poca aigua per a 

desenvolupar-se, així  que l’excés d’aquesta última va afectar  de forma molt 

negativa al nostre cultiu (cal tenir en compte que va ploure força aquells dies).  

Com que vàrem intervenir-hi massa tard, a principis d’octubre més de la meitat 

de les plantes s’havien mort. Al veure’ns incapacitats de continuar l’estudi amb 

les mongetes, vam decidir realitzar un canvi d’espècie sobre la qual realitzar els 

tractaments. 

250



                                  

El cultiu seleccionat per a substituir les mongetes va ser la fava, que és també 

una planta de creixement ràpid pròpia de l’hort d’hivern.  Així doncs, el dia 13 

d’octubre, després d’haver comprat dues-centes faves en planter a la Viti el dia 

anterior, vam arrencar totes les mongetes mortes i malaltisses i vam trasplantar 

les faves. Tot i que les faves no necessiten el suport de les canyes per créixer, 

vam decidir deixar tota l’estructura de canyes que havíem construït feia un mes 

per  tal  de  poder-la  utilitzar  si  en  un  futur  decidíem  plantar  tomaqueres  o 

mongeteres a l’hort de l’Angeleta. 

Com que comptàvem amb un número de faves molt superior al que havíem 

tingut de mongetes, vam haver d’utilitzar, a més de les parcel·les 1.1, 4.4, 5.1,  

5.2,  5.3  i  5.4,  dues parcel·les  més:  la  4.1,  que fins  al  moment  havia  estat 

descuidada i es trobava plena de males herbes, i la 3.5, on anteriorment es 

trobaven els batxocons. A més, ens vam veure obligats a fer tres files de faves, 

en  comptes  de  dues,  a  les  parcel·les  5.2,  5.3  i  5.4  (l’espai  del  mig  de  la 

parcel·la 5.1 estava ocupat per les plantes aromàtiques). Vam trasplantar un 

total de 162 plantes.
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 Vam començar a aplicar els diferents tractaments el dia 15. Vam seguir els 

mateixos procediments que quan els vàrem aplicar per primer cop sobre els 

raves i les mongetes. Primerament, vam ruixar les plantes de la parcel·la 5.2 

amb les infusions d’all i de cua de cavall. A continuació, vam aplicar el pesticida 

orgànic comercial Asocoa sobre les plantes de la parcel·la 5.3, i finalment, vam 

dur  a  terme  l’aplicació  dels  dos  productes  químics.  L’únic  tractament  dels 

anteriors que ens vam veure obligats a realitzar més d’una vegada fou el de la  

infusió d’all, ja que les úniques plagues que van atacar a les faves van ser els 

pugons. 

A principis de novembre vam començar a patir greus plagues de cargols per tot 

l’hort. Els cargols van envair les canyes de les faves, les fulles dels enciams, 

els raves i els espinacs, etc. A més de manualment, agafant-los un a un, vam 

decidir lluitar contra les plagues de cargols mitjançant un mètode alternatiu i 

innovador: la col·locació de diversos gots plens de cervesa, que atrau i mata 

als cargols i llimacs, per tot l’hort. En el cas dels raves, aquets gots de cervesa 

van resultar certament eficaços i va disminuir considerablement el nombre de 

forats a les fulles noves d’aquests. Pel que fa a les faves, però, com que els  

cargols passaven directament de les canyes a aquestes lleguminoses (sense 

baixar al sòl), la cervesa no va servir de massa.

Deixant  de  banda  les  actuacions  rutinàries  de  manteniment,  aquest  últim 

mètode per a combatre les plagues fou l’última intervenció que vam fer a l’hort  

abans de la recollida de resultats, que es va dur a terme el dia 26 de novembre.
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3.2.11 Estudi comparatiu dels diferents tipus de fertilitzants

TRACTAMENT PARCEL·LA ENCIAM PARCEL·LA BLEDA

Control sense
fertilització. Sol

4.5 4.6

Control sense
fertilització. ombra

1.2 1.3

Fertilitzant compost 6.1 1.4

Fertilitzant orgànic 6.2 1.5

Fertilitzant químic 6.3 1.6

L’estudi  dels  fertilitzants,  com  els  dos  anteriors,  es  va  iniciar  el  dia  4  de 

setembre. Primerament, vam agafar del planter uns 10 enciams i 10 bledes per 

a cada parcel·la aproximadament (exactament un per cada forat del reg): 

Plantes trasplantades
Fertilitzant 

Químic
Fertilitzant orgànic 

comercial
Compost Control Ombra

ENCIAMS 11 11 10 12
BLEDES 12 12 12  - 

A mesura que anaven morint tant bledes com enciams, els anàvem substituint 

del  planter  i  això  quedarà  reflectit  en  el  pes  de  molts  dels  exemplars  que 

hauran  tingut  menys  temps  per  a  créixer.  Tot  i  així,  en  la  parcel·la  del 
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compostatge dels enciams vam deixar dos espais buits per respectar el marc 

de creixement.

Quan  vam  tenir  tots  els  exemplars  plantats  a  les  seves  parcel·les 

corresponents, vam aplicar els tractaments següents: 

En les parcel·les del fertilitzant químic (6.3 enciams-1.6 bledes), hi vam aplicar 

50  grams  d’  adob  blau  Novatec prèviament  mesurats  al  laboratori. 

( Teòricament i seguint les instruccions del mateix producte, havien de ser uns 

50 gr/m2 però va tenir en compte que si les parcel·les eren de 2 m2, el terreny 

aprofitat pel marc de plantació de les plantes era la meitat). Els vam repartir 

equitativament per cada planta a vista. 

En les parcel·les de fertilitzant orgànic hi vam aplicar 75 grams de fertilitzant 

Neudorff, el qual també havia mesurat anteriorment al laboratori.( Són uns 150 

grams per parcel·la segons el mateix producte, però també el va barrejar amb 

la mateixa quantitat d’humus de cuc).

Pel que fa a les de fertilitzant químic i l’orgànic comercial, les marques les vam 

triar  segons les  recomanacions de la  tutora,  tenint  en  compte l’estudi  previ 

realitzat i la facilitat de trobar els productes al centres d’horticultura de la nostra 

ciutat. També vam tenir en compte el cost dels productes. Un cop seleccionat 

cada producte, aquesta n’és la composició:

 “Adob blau universal Novatec ” de la marca COMPO ( fertilitzant químic), 

antigament anomenat Nitrophoska pel  seu contingut  de nitrogen fòsfor  i 

potassi:

 12% de nitrogen (N)

 8% d’òxid de fòsfor V (P2O5 )

 16% Òxid de potassi (K2O

És pobre en clorur i té un pH=5. També porta micronutrients en petita quantitat i 

un  inhibidor  de  la  nitrificació,  que  és  un   compost  químic  que  evita 

temporalment l’oxidació bacteriana de l’amoni a NO3
-  fet que retarda la lixiviació 

i per tant, el nitrogen queda més temps fixat al terra i pot ser més ben aprofitat.

254



Aquest s’havia d’aplicar, si el cultiu era d’hortalisses, dos cops a l’any entre 40 i 

100 g/m2. Com que enlloc vam trobar una mesura més específica, vam decidir 

posar-ne 50 g/m2.

 “Fertilitzante  de  huerta  y  jardin”  de  la 

marca Neudorff  (fertilitzant orgànic comercial).  Porta un alt percentatge de 

matèria orgànica i les sals que té són majoritàriament d’origen orgànic:

 7% de nitrogen orgànic (N)

 3% òxid de fòsfor V (P2O5) 

 6% Òxid de potassi  (k2O)

 50% de matèria orgànica

 35% carboni orgànic

Aquest era molt més precís alhora de marcar les quantitats. Corresponien 75 

g/m2 als enciams i les bledes però com que el vam complementar amb humus 

de cuc, vam posar només 50 g/m2.
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Finalment, vam mesurar un litre de  compostatge i el vam distribuir entre els 

exemplars de les parcel·les del compost (6.1). Com que el compostatge no és 

perjudicial en poc excés, aquesta quantitat la vam decidir nosaltres mateixos a 

partir de la pròpia experiència de l’hort de l’Angeleta i de la informació recollida 

de  llibres  d’agricultura  ecològica,  en  els  quals  difícilment  s’especificava  la 

quantitat exacta necessària.

El compostatge de l’angeleta tenia un percentatge més alt de restes vegetals 

que d’animals, que tot i així també hi eren presents, ja que les cuineres ens hi  

deixaven  les  restes  de  les  menjades,  fet  que  ens  va  anar  bé  per  fer  un 

compostatge molt ric en organismes descomponedors.

Pel que fa a les parcel·les del control, les vam deixar intactes per veure com 

evolucionaven,  però  vam tenir  el  contratemps que,  a  mitjans  de  l’estudi,  a 

causa d’una plaga de cargols, vam haver de comprar planter nou d’enciams. 

Per aquesta raó, l’estudi de sol i ombra va quedar alterat de manera que no 

teníem cap enciam crescut  al  sol  i  sembrat  alhora  que els  que  creixien  al 

control d’ombra (1.2).

A partir d’aquí vam començar a prendre mesures  contra els cargols, que també 

havien començat  a  foradar  les fulles externes dels  enciams i  vam col·locar 

trampes de cervesa al voltant de les parcel·les, que ràpidament es varen omplir  

de gasteròpodes.

La parcel·la de control d’ombra dels enciams (1.2) estava únicament destinada 

a  l’estudi  del  creixement  en  sol  i  en  ombra  i  tampoc  hi  vam  aplicar  cap 

producte. 

Realment, després de fer el trasplantament i possiblement a causa de la calor,  

ens va semblar que els enciams feien molt mal aspecte: tenien les fulles molt 

caigudes i semblava que no haguessin de sobreviure. Tot i així al cap d’una 

setmana van millorar considerablement i van quedar perfectes. 
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Compost (6.1)     Fertilitzant orgànic (6.2)    Fertilitzant químic (6.3)

A partir del dia 4 de setembre, vam haver d’anar fent un control rutinari basat en 

el setmanal esponjament de la terra i el control de plagues i males herbes, que 

havia de ser mínim. Les plagues que més problemes varen donar foren els 

cargols i les formigues, que al posar trampes 

de  cervesa  i  mel  respectivament,  que 

havíem de canviar cada dues setmanes, es 

va  reduir  força,  sense  acabar  de 

desaparèixer. Tot i així, per la possible futura 

presència d’insectes, també vam ruixar amb 

insecticida ecològic cada tres setmanes tant 

enciams com bledes. Al cap de dos cops, per 

no  abusar-ne,  vam  començar  a  fer  servir 

infusió d’all feta per nosaltres mateixos. 

Pel que fa a les males herbes, les 

retiràvem  periòdicament  cada 

vegada  que  veiem  que 

n’apareixien de noves. 

A part, també ens vam trobar amb 

problemes  de  pluges  constants, 

que despertaven amb més intensitat els cargols i li destrossaven les trampes, 

fet que ens obligava a anar-hi al dia següent a canviar-les. 
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A mitjans d’octubre, ens vam adonar que hi 

havia un estudi que les bledes del control no 

creixin gairebé gens, ja que estaven massa 

juntes. Com que no teníem prou espai per a 

separar-les totes adequadament, vam separar el planter entre les que estaven 

més juntes, i les que sí que vam poder separar, ocupant tot l’espai del planter.  

Val a dir que el creixement entre aquestes dues situacions al control va ser 

força diferent, tal com veurem als resultats.
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3.3 Resultats i discussió dels resultats

3.3.1 Consideracions prèvies

La present memòria s’havia de lliurar el dia 13 de desembre, data en la qual es 

donen per finalitzats els treballs de recerca de segon de batxillerat.

Ara bé, la natura no entén de terminis: ella va al seu ritme i dóna els fruits quan 

toca, no quan ens convé a nosaltres. Malgrat l’ingent esforç que vam fer des de 

la primavera, sense deixar de treballar a l’hort ni un sol moment, la majoria de 

fruits no estaven ni estan encara a punt.  Els raves i  els enciams sí que es 

podien recol·lectar, però la resta de cultius no havien acabat el seu cicle ni de 

bon tros.

Calia prendre una decisió, perquè aquí havíem de fer constar uns resultats, 

després de la feinada realitzada. La tutora ens va suggerir la següent solució:

1. Com que els raves estaven més que apunt per ser recollits (eren les 

plantes de cicle més curt de totes les cultivades), els vam collir el dia 14, 

gairebé dues setmanes abans que la resta de cultius.

2. Els enciams i  les bledes ja  havien acabat  el  seu cicle.  Si  no havien 

crescut més, no ho farien en el futur. Vam decidir, però, collir aquests 

cultius juntament amb la resta, el dia 26 de novembre.

3. Els porros eren les plantes de cicle més llarg i, malgrat que el rendiment 

no  era  menyspreable  perquè  la  majoria  havien  sobreviscut,  eren 

petitíssims.  Com  que  estaven  molt  sans  i  anaven  creixent,  vam 

considerar que no els podíem arrencar només per tal d’acabar l’estudi. 

Així  doncs,  vam  decidir  arrencar-los  amb  molta  cura,  mesurar-los  i 

tornar-los  a  trasplantar  en  una  parcel·la  més  assolellada  i  menys 

humida: allà on havien estat els enciams. 

4. Amb els espinacs havíem tingut tant mala sort,  que el màxim que es 

podia fer era mirar quants havien sobreviscut i, en tot cas, mesurar-los. 

Però  també vam decidir  trasplantar-los  a  una  parcel·la  millor:  la  que 

havien deixat els raves, per tal que poguessin continuar el seu cicle. 
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5. Pel que feia a les faves, estaven creixent de meravella, molt maques i 

sense masses plagues. Era evident que en un mes i mig no podien estar 

a punt: no era el nostre objectiu forçar la natura. Així que allà segueixen 

també, plantades i ben ufanoses. A la primavera, quan hagin donat els 

seus  fruits,  que  segur  que  seran  molts  i  molt  bons,  farem una  gran 

favada, per celebrar-ho. Per ara, ens hem limitat a mesurar l’alçada de 

les plantes. 

3.3.2 Recollida de resultats

El dia 14 de novembre, com ja hem dit abans, vam dur a terme la recol·lecció 

dels raves. Vam collir tots els exemplars, inclosos els del planter, i vam obtenir 

un total de 113 raves. Com que vam observar que totes les plantes estaven 

infectades (a més dels cargols, hi havia una plaga de trips i en algunes plantes 

vam  veure  uns  escarabats  petits  de  color  verd)  vam  decidir  que  només 

mesuraríem el pes de cada rave i la rendibilitat de les diferents parcel·les per 

tal de comprovar si l’aplicació dels plaguicides havia afectat negativament el 

creixement de les plantes. A part,  uns dies més tard, vam dur a terme una 

degustació per a comparar les qualitats gastronòmiques dels raves de cada 

parcel·la (gust, textura i picor).

El dia 26 de novembre vam dur a terme la collita de la resta de cultius. Vam 

arreplegar els espinacs, els porros, els enciams i les bledes per tal de mesurar-
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ne, en el cas dels dos primers cultius, l’alçada, i pel que fa als dos últims, el  

pes. A més, vam calcular la rendibilitat de les diferents parcel·les i vam dur a 

terme  una  segona  sessió  de  degustació  amb  els  enciams  en  la  que  vam 

comparar la intensitat del gust i la textura dels enciams de cada parcel·la.

    

     

Com que les faves no les vam poder collir, els paràmetres que vam estudiar 

d’aquest  cultiu  van  ser  l’alçada  i  el  nombre  de  plantes  infectades  en  cada 

parcel·la. Com en la resta de cultius, també vam calcular la rendibilitat de cada 

parcel·la, però com que totes les faves havien sobreviscut, ens vam centrar en 

el recompte del nombre de fillols de cada planta. 
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3.3.3  Discussió  dels  resultats  obtinguts  a  l'estudi  comparatiu  dels 

diferents tipus d’herbicides realitzat en els porros

El porro, o “Allium ampeloprasum”, és una de les dues espècies escollides per 

a realitzar aquest estudi dedicat a l'observació de les diferències de creixement 

dels cultius davant la presència del que anomenem “males herbes” (plantes 

que  creixen  allà  on  no  són  desitjades),  i  a  l'experimentació  amb  diferents 

mètodes o productes per analitzar la seva efectivitat  a l'hora de prevenir  el 

creixement de tals herbes.

Al marge dels resultats numèrics que hem pogut obtenir durant la jornada de 

recollida de resultats, en el cas de l'estudi de la influència del creixement de 

males herbes en parcel·les amb porros podem afirmar amb satisfacció que els 

mètodes o tractaments escollits per a realitzar-lo han donat els seus fruits:

-La parcel·la  “2.1. Porros Control-Res” on no havíem de fer altra cosa que 

observar  el  creixement  dels  porros  i  deixar-hi  créixer  qualsevol  altra  planta 

inquilina, ha reaccionat tal i  com ens imaginàvem. Les “males herbes” s'han 

apoderat del petit terreny obligant-nos a haver de cercar amb deteniment els 

porros que hi havia plantats, per a no deixar-nos-hi cap que haguéssim confós 

amb una planta aliena a l'estudi. Tot i així aquesta parcel·la ha estat una de les 

més afectades per  plagues,  i  davant  del  nostre desconeixement  de l'origen 

d'aquestes, una de les quals ha patit  més transplantaments a causa de les 

baixes.
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-La parcel·la “2.2. Porros Encoixinament amb Palla” on havíem d'utilitzar la 

palla com mètode de prevenció

del creixement de les “males herbes”, també ha reaccionat com esperàvem. 

Les “males herbes”, que temíem que poguessin seguir pel mateix camí que en 

l'anterior  parcel·la  i  s'apoderessin del  nostre  apreciat  terreny,  han aparegut, 

però només en els racons que la palla no ha pogut cobrir i per tant aquells on la  

llum ha arribat fàcilment. Tenim la sensació de que potser no hem aplicat del tot  

bé aquest tractament (la palla no estava perfectament distribuïda, el gruix era 

insuficient), però el que no podem negar és que ha complert la seva funció: 

posar fre a la invasió de males herbes. L'aspecte d'aquesta parcel·la no era tan 

“salvatge” com la primera, tot i que les males herbes han aconseguit penetrar-

hi.  Les  plagues  també  han  afectat  relativament  aquesta  parcel·la,  però  els 

resultats han estat excel·lents i fins i tot una mica sorprenents.

-La parcel·la “2.6. Porros Herbicida Químic” on havíem d'aplicar un herbicida 

químic (anomenat en l'apartat anterior de metodologia) i observar el creixement 

del porros havent respectat el “període de seguretat”, ens ha produït la mateixa 

satisfacció  al  confirmar-nos  les  nostres  hipòtesis.  Durant  gairebé  tota  la 

investigació  les  “males  herbes”  no  han  aparegut  en  absolut  en  aquesta 

parcel·la. L'efecte del producte ha estat immediat i ha permès, posteriorment, el 

creixement  dels  porros  sense  cap  dificultat,  sense  tenir  en  compte  alguna 

diferència negativa en l'aspecte final d'aquests respecte a la resta que ni tan 

sols ens podríem atrevir a atribuir a l'efecte del químic. La presència de “males 
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herbes” cap al final de l'estudi no ha estat nul·la però sí negligible. El terreny ha 

estat clarament dominat per uns porros que a més han tingut poques baixes 

causades per plagues, probablement gràcies a la seva bona situació en l'hort i 

al fet d'haver estat els últims en ser trasplantats.

-La  parcel·la  “4.2.  Porros  Extracció  Manual” on  havíem  d'actuar 

personalment  utilitzant les nostres mans com a eines per arrencar herbes, ens 

ha  donat  molt  bons  resultats  i  potser  els  més  inesperats  en  aquest  estudi 

juntament  amb  la  parcel·la  de  la  palla.  D'aquesta  parcel·la  vam  anar 

trasplantant a la resta de parcel·les els porros, que solien ser els més grans, i  

fins gairebé les últimes setmanes encara superava molt en nombre a la resta 

de parcel·les, per tant els porros es feien la competència de nutrients entre ells 

mateixos encara que la presència d'herbes fos nul·la. Hem de tenir en compte, 

per tant, que tot i que les “males herbes” no van poder sobreviure-hi més d'una 

setmana l'alta  densitat  de porros en una mateixa parcel·la  els  podria  haver 

afectat de la mateixa manera que ho haguessin fet les herbes. Les plagues en 

aquesta parcel·la van ser gairebé nul·les i per tant les baixes menors, cosa que 

ens obliga a subratllar que la parcel·la es trobava en una altra zona de l'hort 

bastant allunyada de la resta i més assolellada.
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Taula 32: Alçada mitjana dels porros segons el tipus de parcel·la (cm)

PARCEL·LA ALÇADA DE CADA PORRO (cm) ALÇADA MITJANA 

(cm)

2.1. Porros Control-Res 34'2, 22'6, 19'7, 29'8,  13'9, 21'2, 28, 

30, 27'3, 27'1, 30'2, 24'6, 29'2, 17'5, 

21'9, 32'1, 27'2, 22'5, 30'9, 18'1, 24'1, 

29, 28'6, 35'1.

26'033 cm/porro

2.2. Porros Encoixinament

amb Palla

45'2,  23,  24'6,  29'5,  20'9,  27'1,  21, 

24'9, 29'3, 24'8, 23'2, 20'9,  18'5, 29, 

40'6, 34'1, 28'8, 28'3, 31'2, 23'1.

27'4 cm/porro

2.6. Porros Herbicida Químic 26'2, 30'5, 23'8, 30'2, 22'5, 26'6, 29'6, 

32'5,  27'6,  26'2,  25'2,  26'8,  30,  23, 

37'2, 31'7, 26'1, 29'1, 35'8, 20'2, 29'4.

28'105 cm/porro

4.2. Porros Extracció Manual 24'9, 32'5, 26'4, 36'7, 23'4, 29'6, 31'2, 

31'2, 30'5, 20'7, 27'2, 20'5, 24'8, 23'1, 

21, 31'8, 18'9, 23'4, 22'2, 24'7,  14'8, 

24'1, 20'1, 22'3, 31'3, 31'8, 28'1, 20'9.

26'6 cm/porro
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Gràfica 1: Alçada mitjana dels porros segons el tipus de parcel·la (cm)

Com podem observar en la taula anterior la utilització d'un mètode o un altre ha 

repercutit  força  en  les  mides  dels  porros  obtinguts.  Això  no  és  perquè  els 

tractaments  beneficiïn  el  creixement  de  les  plantes  de  forma  directa,  sinó 

perquè la seva utilització ha contribuït a obtenir un medi amb més o menys 

competència en la lluita pels nutrients de la terra.  Si la presència de males 

herbes és baixa, les plantes que més aprofitaran les sals que hi ha al sòl seran 

les cultivades i per tant es desenvoluparan més ràpidament. Si hem fixat altres 

paràmetres que em considerat  importants les plantes creixeran totes en les 

mateixes  condicions,  només  amb  una  alteració  en  la  presència  de  males 

herbes.

Observem amb deteniment cadascuna de les parcel·les i analitzem les dades 

obtingudes:

2.1. Porros Control-Res: en aquesta parcel·la podem observar que la mitjana 

de les alçades dels porros que hi havia és la més baixa de totes, tal  i  com 

podíem esperar. El mínim d'alçada obtinguda en aquesta parcel·la és també la 

mínima de tot l'estudi i la màxima és la més petita que hem obtingut d'entre les 

4 parcel·les.
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Això és així perquè les males herbes hi eren molt abundants, s'han nodrit amb 

la mateixa terra i per tant no han permès als porros desenvolupar-se amb la 

seva  màxima  capacitat.  Podem concloure  que  un  gran  nombre  de  plantes 

invasores  pot  perjudicar  de  forma  significativa  el  creixement  dels  nostres 

cultius. Haurem d'evitar que s'hi desenvolupin si volem collir unes hortalisses 

grosses i fer del nostre hort una font productiva d'aliments. 

2.2. Porros Encoixinament amb Palla: en aquesta parcel·la podem observar 

que la mitjana d'alçades de porros està bastant per sobre del “Control-Res” i 

també bastant per sota del “Herbicida Químic”. El mínim d'alçada obtinguda és 

superior als  “dos controls”  però inferior  al  “químic”,  i  sorprenentment el  seu 

màxim és el  que va per davant de tots els altres. Aquestes dades ens han 

sorprès bastant però tot i així les hem d'interpretar. Esperàvem millors resultats 

en aquesta parcel·la  que en el  “Control-Res”,  doncs la  presència de males 

herbes era inferior. Això ha passat, però hem obtingut dos porros amb una mida 

extremadament superior a la mitjana (40 i 45 cm) que ens han desequilibrat 

l'estudi  i  ens  donen uns resultats  una mica  estranys.  Tot  i  així  hem provat 

d'anular una de les dues dades de manera que ens queda una mitjana més 

comprensible  (26,5-26'7  cm).  El  fet  és  que  hem  aconseguit  mitjançant  el 

tractament de la palla reduir  la quantitat  de males herbes presents i  alhora 

augmentar la talla dels nostres porros, cosa d'interés si busquem la producció. 

Trobem que  aquest  procés  és  molt  adient  en  un  cultiu  ecològic  per  varies 

raons:  evita  el  creixement  de males  herbes (sobretot  si  s'aplica  bé),  manté 

humida la terra en èpoques d'alta temperatura i moltes hores de Sol (per a això 

s'ha  d'aplicar  generosament  per  obtenir  un  bon  gruix  o  “coixinet”),  és 

absolutament ecològic i no obliga a l'horticultor a dedicar molt de temps en la 

prevenció de les pernicioses herbes.

2.6. Porros Herbicida Químic: en aquesta altra parcel·la podem observar que 

la mitjana d'alçades és la més alta que hem pogut obtenir, cosa que no ens ha 

d'estranyar de cap manera. L'alçada màxima no és la més gran de totes però 

ho seria de no ser pels 2 porros gegants obtinguts a la parcel·la de la palla, en 

canvi l'alçada mínima sí que és la més gran obtinguda. Això és així perquè els 

porros  que  han  rebut  menys  competència  de  males  herbes  han  estat  els 

d'aquesta parcel·la; el químic ha funcionat a la perfecció i les herbes gairebé ni 
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s'han presentat. Tot i així hem d'anar amb compte amb aquest mètode perquè 

no  coneixem  quin  efecte  té  sobre  els  nostres  cultius,  pel  que  ens  hem 

d'assegurar d'utilitzar el producte amb precaució i sobretot respectar el període 

de seguretat. A més el preu de l'herbicida en comparació amb el de la palla és 

molt alt (uns 15 euros el litre), i els efectes no són tant positius com els de la 

palla  ben  utilitzada.  Aquest  mètode  seria  ideal  en  l'agricultura  massiva 

convencional ja que es pot aplicar mitjançant el reg de manera ràpida i eficaç. 

Ara  bé,  també  sabem  que  en  la  realitat  l'ús  que  se'n  fa  en  les  grans 

explotacions agrícoles és més que abusiu, i en moltes ocasions ha comportat 

problemes greus a la salut de les persones degut a l'efecte de lixiviació cap als 

aqüífers (veure “Randup” al documental “El Mundo según Monsanto”).

4.2. Porros Extracció Manual:  en aquesta parcel·la podem observar que la 

mitjana d'alçades es troba per sobre del “Control-Res” i per sota de la resta, i  

les alçades mínima i màxima són les més baixes obtingudes només per sobre 

de la parcel·la on no hi hem fet “res”. Aquests resultats en sorprenen en certa 

manera perquè la parcel·la no va tenir males herbes durant la investigació a 

diferència de la de la palla, però en canvi els resultats han estat més positius en 

la parcel·la de la palla i no en aquesta. Com expliquem això? Bé la veritat és la 

següent: d'aquesta parcel·la en vam anar extraient els porros més grans que hi 

havia per poder trasplantar-los a la resta de parcel·les, de manera que es va 

quedar amb els que inicialment eren més petits; i per altra banda la quantitat de 

porros en aquesta parcel·la va ser sempre superior a la resta, de manera que la 

competència que no s'ha donat entre males herbes i porros s'haurà donat entre 

els  mateixos  porros.  Aquest  mètode  és  molt  eficaç  tot  i  que  no  dona  els 

avantatges  de  la  palla  i  a  més  requereix  moltíssima dedicació  i  paciència. 

Probablement sigui l'ideal per a horts molt petits i protegits i propietaris amb 

temps disponible i ganes de treballar amb les seves pròpies mans.
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Taula 33: Rendibilitat dels porros segons el tipus de parcel·la (%)

PARCEL·LA Nº PORROS

TRASPLANTATS

Nº PORROS

CRESCUTS

RENDIBLITAT (%)

2.1. Porros Control-Res 31 24 77'42

2.2. Porros Encoixinament

amb Palla

25 20 80'00

2.6. Porros Herbicida Químic 25 21 84'00

4.2. Porros Extracció Manual 30 27 90'00

Gràfica 2: Rendibilitat dels porros segons el tipus de parcel·la (%)
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Com podem observar en la taula que representem aquí, la rendibilitat en cada 

parcel·la ha variat força depenent del mètode que se l'hi ha aplicat. Aquestes 

dades poden semblar sorprenents en algun dels casos però al interpretar-les 

veurem perquè ha passat el que ha passat. De nou hem de subratllar que els 

mètodes utilitzats no han repercutit de forma directa en el resultat, sinó que la 

seva major o menor eficàcia a l'hora de prevenir el creixement d'herbes ha fet 

que les plantes disposessin de més nutrients.  Per altra banda,  els resultats 

d'aquesta taula no només estan influïts per la competència per l'aliment sinó 

també per l'efecte de les plagues i d'altres factors externs com la temperatura i  

la humitat.

Observem amb deteniment cadascuna de les parcel·les i analitzem les dades 

obtingudes:

2.1.  Porros  Control-Res:  d'aquesta  primera  parcel·la  hem obtingut  com  a 

resultat  la rendibilitat  més baixa de totes, quelcom més o menys esperat  si 

només tenim en compte la presència de males herbes. Podem relacionar en 

aquest  cas de forma clara  que l'abundància  de males herbes ha impedit  a 

alguns porros desenvolupar-se, de manera que han acabat morint. Tot i  així 

hem de tenir en compte en primer lloc que aquests porros són juntament amb 

els de la parcel·la de la palla els que abans vam trasplantar (quan encara eren 

molt  petits),  i  que  la  incidència  de  plagues  (l'experiència  del  gat  de  l'hort  

explicada a la metodologia i probablement l'acció de formigues nocturnes) ha 

estat alta. A més sabem que aquesta parcel·la ha tingut problemes d'humitat al 

haver-hi inundacions a prop seu a causa de les pluges i la situació d'ombra.

2.2. Porros Encoixinament amb Palla: en aquesta parcel·la podem veure que 

la rendibilitat ha estat major que la anterior, per tant la relació amb la quantitat 

de males herbes segueix present. Les condicions d'humitat i temperatura han 

estat idèntiques a les del “Control-Res” perquè la parcel·la es trobava al seu 

costat,  també  l'acció  de  les  plagues  va  ser  molt  semblant  i  a  més  els 

trasplantaments  es  van  donar  alhora.  En  aquest  cas  teníem menys  males 
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herbes i la rendibilitat ha estat major, és a dir, la influència d'aquestes queda 

confirmada.

2.6. Porros Herbicida Químic:  aquesta parcel·la ens ha donat uns resultats 

encara més positius que la parcel·la de la palla i d'aquesta manera es reafirma 

la influència de les males herbes en la supervivència dels cultius. El nombre de 

porros que han mort ja és molt baix però en aquest cas hem de tenir una cosa 

en compte: la presència de plagues en aquesta parcel·la va ser molt baixa, 

però no tenim molt clar quina va ser la raó (tot i que el que sí sabem és que es 

trobava més allunyada de les dues anteriors).

4.2.  Porros  Extracció  Manual:  aquesta  última  parcel·la  ens  ha  donat  uns 

resultats que sobresurten de la resta i per tant hem de parar més atenció a les  

raons per les quals això ha passat. Uns resultats tant positius no tenen perquè 

estranyar-nos de bon principi perquè les herbes no van aparèixer (en realitat sí 

però les havíem d'arrencar), però si comparem amb la parcel·la de l'herbicida 

on tampoc hi havia herbes ens hem de preguntar per què hi ha tal diferència de 

rendibilitat  (un  6%).  La  raó  és  la  següent:  la  incidència  de  les  plagues  en 

aquesta parcel·la va ser nul·la i a més els porros que hi van quedar van ser els 

porros més tardans, que es van desenvolupar quan l'estiu havia acabat i les 

plagues ja s'havien reduït molt a causa de la baixada de temperatures. A més la 

situació d'aquesta parcel·la era millor, la humitat era més regular i les hores de 

Sol majors, importants sobretot amb l'inici de la tardor. Cal tenir en compte que 

la clara diferència entre els 2 estudis és deguda a que aquesta parcel·la va ser  

inicialment  el  “planter”  i  no  es  va  respectar  gaire  el  marc  de  plantació, 

repercutint així en l'alçària dels porros; en canvi la seva situació assolellada i  

aïllada  ha  permès  que  el  rendiment  de  la  parcel·la,  lliure  de  plagues  i 

inundacions, hagi estat el més elevat, 

Podem veure que les parcel·les amb menys rendibilitat, independentment de 

l'alçària dels porros, han estat les que es trobaven en la zona d'ombra. Amb 

això podem concloure que el nostre hort probablement tingui una zona d'ombra 

excessivament ombrívola, la qual no permet a les plantes obtenir prou energia 

solar i a més impedeix que la terra perdi aigua per evaporació, quelcom positiu 

en època de sequera però molt negatiu quan les pluges es tornen abundants. 
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La supervivència dels  cultius ha estat  molt  influïda en el  nostre cas per  un 

excés d'aigua i una manca de llum.

3.3.4  Discussió  dels  resultats  obtinguts  a  l'estudi  comparatiu  dels 

diferents tipus d’herbicides realitzat en els espinacs

L’espinac  (Spinacia oleracea), és la segona espècie escollida per a realitzar 

l’estudi dedicat a l’observació que l’efecte de la presència de males herbes pot 

tenir  sobre  el  creixement  dels  cultius,  i  a  l’experimentació  i  valoració  dels 

diferents mètodes o productes herbicides. 

Al marge dels resultats numèrics que hem pogut obtenir durant la jornada de 

recollida de resultats i deixant de banda el problema que el cultiu d’espinacs va 

ocasionar, podem afirmar que els diversos tractaments emprats per a combatre 

les males herbes han respòs tal i com ens esperàvem:

- La parcel·la “2.3 Espinacs Control-Res”, en la que no podíem aplicar cap 

tractament herbicida, ha quedat tota coberta de males herbes. 

 

-  La  parcel·la  “2.4  Espinacs  Encoixinament  amb  Palla”,  que  havia  estat 

tapada  amb  palla  per  evitar  el  creixement  de  males  herbes,  no  presenta 

masses plantes alienes al cultiu d’espinacs. Només un grapat de males herbes 

han pogut  fer  front  a  la  palla  i,  per  tant,  podem considerar  que el  resultat 

d’aquest tractament ha estat força satisfactori. 
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- La parcel·la “2.5 Herbicida Químic” ens ha donat uns resultats excel·lents, ja 

que ni una sola mala herba ha aconseguit créixer sota l’acció de l’herbicida 

químic. Així doncs, podem afirmar que el producte emprat ha estat molt eficient. 

 

- La parcel·la “4.4 Extracció Manual”, malgrat que no presenta cap mala herba 

perquè les arrencàvem tan bon punt començaven a sortir, no presenta ni un sol 

espinac viu. Així doncs, els resultats obtinguts en aquesta parcel·la són molt  

negatius.

Taula 34: Rendibilitat dels espinacs segons el tipus de parcel·la (%)

PARCEL·LA Nº ESPINACS

TRASPLANTATS

Nº ESPINACS

CRESCUTS

RENDIBLITAT (%)

2.3. Espinacs
Control-Res 30 13 43 

2.4. Espinacs
Encoixinament amb 30 11 37 
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Palla

2.5. Espinacs
Herbicida Químic 30 1 3 

4.4. Espinacs
Extracció Manual 30 0 0 

Gràfica 3: Rendibilitat dels espinacs segons el tipus de parcel·la (%)

Primer de tot, hem de comentar que dels 120 espinacs plantats,  només 25 han 

pogut sobreviure. Aquesta és una dada que ens informa del fet que, per motius 

que encara no hem acabat  d’aclarir  del  tot,   als  espinacs els  hi  costa molt  

sobreviure al nostre hort.

Podem  comprovar  com  la  parcel·la  Control-Res  és  on  més  espinacs  han 

aconseguit  créixer:  dels  30  espinacs  plantats  13  n’han  sobreviscut.  Això 

probablement és degut a que el sòl estava en millors condicions que en la resta 

de parcel·les,  ja  que en principi,  la  presència massiva de males herbes en 

aquesta  parcel·la  hauria  d’haver  dificultat  molt  el  desenvolupament  dels 

espinacs. Tot i així, una rendibilitat del 43% continua sent molt baixa. 

Els espinacs situats a la parcel·la de la palla són els que presenten la segona 

rendibilitat  més alta (37%). És probable que hagin aconseguit  sobreviure 11 

dels 30 espinacs trasplantats gràcies al canvi de terra que vam realitzar per tal  

d’intentar eliminar l’excés d’humitat i a la considerable quantitat d’adob que hi  

vam aplicar  en  aquesta  parcel·la  per  tal  de  subministrar  un  bon  grapat  de 

nutrients a les plantes. 

De  la  parcel·la  de  l’herbicida  químic,  només  un  espinac  ha  aconseguit 

sobreviure.  A diferència dels  resultats  obtinguts  en l’estudi  realitzat  amb els 
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porros, la parcel·la  on menys males herbes hi  havia és una de les que ha 

obtingut  pitjors  resultats.  Si  tenim  en  compte,  a  més,  el  mal  estat  del  sòl 

d’aquesta  parcel·la,  que  ens  va  dificultar  molt  el  cultiu  d’espinacs,  podem 

afirmar  que  els  resultats  d’aquest  estudi  s’han  vist  alterats  per  factors 

fisicoquímics aliens a l’efecte de les males herbes, que era el que preteníem 

estudiar.

La rendibilitat de la parcel·la en la que extrèiem les males herbes manualment 

és nul·la. Aquest resultat, com l’anterior, ens demostra que la mortalitat dels 

espinacs  ha  estat  causada  per  factors  que  no  tenien  res  a  veure  amb  la 

presència  de  males  herbes.  Així  doncs,  podem concloure  que  els  resultats 

d’aquest  estudi  no  són  útils  per  a  determinar  l’efectivitat  dels  diferents 

tractaments contra les males herbes ni  per a observar els perjudicis que la 

presència de males herbes pot causar als cultius.

Taula 35: Alçada mitjana dels espinacs segons el tipus de parcel·la (cm)

PARCEL·LA ALÇADA DE CADA 
ESPINAC (cm)

ALÇADA 
MITJANA (cm)

2.3. Espinacs Control-Res 6.1, 2.1, 2.3, 2.6, 2.4, 
1.2, 1.8, 2.6, 1.3, 3.2, 

1.6, 2.4, 2.8
2.5 cm/espinac

2.4.  Espinacs Encoixinament 
amb
Palla

2.1, 2.4, 2.3, 2.5, 3.1, 
1.3, 2.6, 1.5, 1, 2.5, 0.9 2.02 cm/espinac

2.5. Espinacs Herbicida
Químic 7.6 7.6 cm/espinac

4.4. Espinacs Extracció
Manual

- -

Gràfica 4: Alçada mitjana dels espinacs segons el tipus de parcel·la (cm)
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Primer de tot, podem observar a la gràfica que l’espinac de la parcel·la on vam 

aplicar  l’herbicida  químic  és  el  més  alt  (7,6  cm).  És  possible  que  hagi 

aconseguit aquesta alçada gràcies al fet que era l’única planta d’una parcel·la 

molt ben adobada, així que va poder absorbir tots els nutrients que va voler i 

més. 

A la parcel·la Control-Res i a la parcel·la on vam realitzar l’encoixinament amb 

palla,  hem  obtingut  uns  resultats  molt  semblants:  2,5cm  i  2,02  cm 

respectivament. Ambdues alçades són molt petites, no s’aproximen ni de bon 

tros a l’alçària de l’espinac de la parcel·la 2.5. En aquest cas, es possible que la 

presència de males herbes intervingués de forma negativa al creixement dels 

espinacs, ja que és en aquestes dues parcel·les on vam poder observar més 

plantes diferents als espinacs. 

Pel que fa a la parcel·la en la que arrencaven les males herbes a mà, al no 

tenir cap exemplar viu, no vam poder obtenir cap alçada.

Si  la  rendibilitat  del  cultiu  no  hagués  estat  tan  baixa,  aquests  resultats  en 

podrien  haver  servit  per  afirmar  que  la  presència  de  males  herbes  pot 

perjudicar  el  creixement  dels  cultius.  Malauradament,  com  que  vam  patir 

problemes amb l’excés d’humitat  del  sòl  d’algunes parcel·les i,  per tant,  les 

condicions  fisicoquímiques  de  les  4  parcel·les  eren  diferents,  no  podem 

aquests resultats com a fiables.
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3.3.5  Discussió  dels  resultats  obtinguts  a  l’estudi  comparatiu  dels 

diferents tipus de pesticides realitzat en les faves

La  fava  (Vicia  faba)  és  la  segona  espècie  escollida  per  a  realitzar  l’estudi 

dedicat  a  l’observació  de  l’efecte  que els  diferents  tipus  de pesticida  tenen 

sobre el creixement de la planta i la rendibilitat de les diferents parcel·les, i de 

la seva efectivitat a l’hora de combatre les diverses plagues que han atacat a 

les faves. 

Al  marge  dels  resultats  numèrics  que  presentarem  més  endavant,  podem 

afirmar  que  l’ús  dels  tractaments  contra  plagues  va  ser  tot  un  èxit.  Les 

diferències entre les condicions en que es trobava cada parcel·la el dia que 

vam fer la recollida de resultats són evidents:

-La parcel·la “5.1. Faves Plantes aromàtiques”, on aquestes últimes eren les 

úniques que  protegien  les  faves  de possibles  atacs  de plagues,  gairebé  la 

meitat  de  les  plantes  estaven  infectades  per  pugons.  No  obstant,  l’alçada 

mitjana de les faves d’aquesta parcel·la era semblant a la d’altres parcel·les 

amb menys plantes infectades.

 

-  En  la  parcel·la  “5.2.  Pesticida  natural  ecològic”  en  la  que  vam ruixar  les 

plantes amb infusions d’all i cua de cavall freqüentment, el nombre de plantes 

infectades era molt menor que el de la parcel·la anterior. Només 2 de les 30 

plantes d’aquesta parcel·la estaven infectades, així que podem afirmar que el  

tractament amb aquests productes  naturals va ser tot un èxit. 
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-  La  parcel·la  “5.3.  Pesticida  químic  orgànic”  presentava  uns  resultats  molt 

semblants  als  de  la  parcel·la  5.2,  tant  pel  que  fa  al  nombre  de  plantes 

infectades com a l’alçada de les faves. En aquest cas, de les 28 plantes només 

n’hi havia dues d’infectades.

-La  parcel·la  on  els  tractaments  aplicats  van  ser  més  efectius  és  la  “5.4.  

pesticida  i  fungicida  comercials  químics”,  on  ni  una  sola  planta  presentava 

signes d’infecció. L’alçada de les plantes d’aquesta parcel·la es troba una mica 

per sota de la mitjana, però la diferència no és significativa.
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-El conjunt de parcel·les “control” (1.1, 3.5, 4.1 i 4.4), on ens havíem de limitar a 

arrencar  les  males  herbes i  esponjar  la  terra,  presentaven les  plantes  més 

altes,  però  el  nombre  de  plantes  infectades  era  alarmant.  En  el  cas  de  la 

parcel·la  4.4,  les  10  plantes  que  hi  havia  estaven  plenes  de  pugons.  La 

parcel·la 3.5, que era en la que hi havia més plantes, 17 de les 28 plantes 

estaven infectades.

                     

Taula 36: Percentatge de plantes infectades de cada parcel·la

PARCEL·LA
PLANTES 

INFECTADES

TOTAL 

PLANTES
%

Pesticida químic 0 23 0,0

Pesticida orgànic 2 28 7,1

Pesticida natural 2 30 6,7

Plantes aromàtiques 5 14 35,7

Control 39 67 58,2

Total 48 162 29,6
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Gràfica 5: Percentatge de plantes infectades de cada parcel·la

La taula i la gràfica anteriors només reflecteixen els percentatges de plantes 

infectades per plagues diferents a les de cargols, ja que la presència massiva 

d’aquests últims durant els mesos d’octubre i novembre va causar l’aparició de 

forats  en  les  fulles  de  pràcticament  tots  els  cultius  de  l’hort.  Com que  els 

tractaments amb plaguicides no van poder evitar l’atac d’aquests mol·luscs i 

totes  les faves presentaven vàries fulles malmeses,  vam optar  per  realitzar 

l’estudi sobre les plagues d’insectes o microorganismes, les úniques que l’acció 

dels diversos pesticides repel·lia amb més o menys eficàcia.

Tal i com ja vam observar el dia que vam dur a terme l’obtenció de resultats, la 

diferència  de  plantes  infectades  entre  la  parcel·la  on  vam aplicar  pesticida 

químic i les parcel·les on no vam realitzar cap tractament és immensa. En la 

primera,  cap de les  23 plantes  estava infectada,  mentre  que en la  segona 

pràcticament  el  60%  de  les  plantes  estaven  cobertes  per  pugons.  Només 

observant aquests dos resultats podem afirmar l’eficàcia del pesticida químic i 

el risc que comporta deixar els cultius de faves en mans de la naturalesa.  

Pel  que fa als percentatges de plantes infectades de les parcel·les on vam 

aplicar  pesticida  natural  i  pesticida  orgànic,  podem  observar  que  són  molt 

semblants.  Aquests  resultats  ens  van  sobtar  una  mica,  ja  que  tot  i  que 

esperàvem que el pesticida comercial orgànic tindria una efectivitat semblant a 

la  del  pesticida  químic,  mai  haguéssim  dit  que  els  tractaments  naturals 

ecològics,  tant  menyspreats  per  alguns  sectors  d’agricultors,  superarien 

l’efectivitat dels tractaments orgànics comercials. 

El  percentatge  de  faves  infectades  de  la  parcel·la  on  hi  havia  les  plantes 

aromàtiques és considerablement alt, tot i que ni de bon tros és tant elevat com 

el percentatge de plantes infectades de les parcel·les control. La seva escassa 

efectivitat pot ser deguda a la incapacitat d’aquestes plantes a repel·lir el tipus 

de plagues que van infectar les faves o, per contra, a que les condicions de 

l’hort d’hivern no són les adequades per a cultivar api o alfàbrega. 
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Així doncs, el tractament que millor va protegir les faves de ser atacades per 

pugons  o  altres  tipus  de  plagues  va  ser  l’aplicació  de  l’insecticida  d’efecte 

màxim Axori i  el fungicida polivalent Compo, que van evitar que les plagues 

infectessin una sola planta de la parcel·la 5.4. El segon  tractament més eficaç 

fou el de les infusions d’all i cua de cavall (6,7% de plantes infectades), seguit  

d’aprop pel tractament amb el pesticida comercial orgànic triple acció Asocoa 

(7,1% de plantes infectades). El tractament menys efectiu, tal i com demostren 

la taula i gràfica anteriors, és el de les plantes aromàtiques (35,7% de plantes 

infectades). Les parcel·les que presentaven més plantes malaltes, però, eren 

les del control: 58,7%.

Taula 37: Alçada mitjana de les faves segons el tipus de parcel·la (cm)

PARCEL·LA
TOTAL 

PLANTES

ALÇADA MITJANA 

(cm)

Pesticida químic 23 33,00

Pesticida orgànic 28 27,64

Pesticida natural 30 31,59

Plantes aromàtiques 14 35,62

Control 43 39,60

Total 138 33,49

Gràfica 6: Alçada mitjana de les faves segons el tipus de parcel·la (cm)

Taula 38: Alçades màximes i mínimes de cada parcel·la (cm)

PARCEL·LA

ALÇADA 

MITJANA

ALÇADA 

MÀXIMA ALÇADA MÍNIMA

Pesticida químic 33,00 44 19

Pesticida orgànic 27,64 40 13

Pesticida natural 31,59 40 20
Plantes 35,62 45 25
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aromàtiques

Control 39,60 51 22

Com podem observar en la gràfica número 2, la utilització d'un mètode o un 

altre ha repercutit força en les mides de les faves obtingudes. No obstant, a 

diferència del que esperàvem, si comparem la taula de les alçades amb la taula 

dels  percentatges  de  plantes  infectades,  sembla  ser  que  la  presència  de 

plagues no ha afectat el creixement de les faves. Així doncs, les parcel·les de 

control, en les que pràcticament el 60% de les faves havien estat infectades per 

pugons,  presenten  l’alçada  mitjana  més  alta  així  com la  fava  amb l’alçària 

màxima (51 cm). Per tant, es probable que l’aplicació de certs productes hagi 

perjudicat el creixement de les plantes.

La parcel·la  que presenta  la  segona alçada mitjana més gran és  la  de les 

plantes aromàtiques. També en aquesta parcel·la es trobava la segona fava 

més alta, que mesurava 45 centímetres. Aquests resultats, juntament amb els 

de les parcel·les control, semblen indicar el que ja hem comentat abans: és 

possible  que  les  faves  creixin  millor  sense  estar  sotmeses  a  tractaments 

intensius que pretenen eradicar les plagues, amb independència dels efectes 

negatius d’aquestes últimes sobre les plantes.

La  parcel·la  amb  la  tercera  alçada  mitjana  és  la  5.4.  Aquest  resultat  és 

sorprenent,  ja  que si  realment  els  diferents  tractaments poden perjudicar  el  

desenvolupament  de  les  faves,  aleshores seria  d’esperar  que el  tractament 

més nociu fos el dels productes químics. Així doncs, seguint aquest raonament, 

la parcel·la que hauria de presentar la tercera alçada mitjana més alta és la 

dels pesticides naturals ecològics. Les alçades de les plantes de la parcel·la 

5.4, però,  es poden explicar per l’acumulació d’aigua a la banda de l’hort que 

toca el mur a causa del desnivell del sòl. Per tant, els resultats anòmals que 

vam obtenir és probable que hagin estat deguts a que les condicions físiques 

d’aquesta parcel·la eren diferents a les de la resta.

La parcel·la 5.3, la del pesticida comercial orgànic, presenta les alçades més 

baixes. Com ja hem dit, si considerem que l’excés d’humitat va beneficiar a les 
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faves  de  la  parcel·la  5.4,  aleshores  aquest  resultat  és  comprensible:  el 

tractament amb el pesticida comercial orgànic va afectar negativament a les 

plantes de la parcel·la 5.3.

Taula 39: Rendibilitat de les faves segons el tipus de parcel·la (%)

PARCEL·LA
Nº FAVES 

TRASPLANTADES

Nº FAVES 

CRESCUDES

RENDIBILITAT 

(%)
Pesticida químic 23 80 347,83
Pesticida orgànic 28 96 342,86
Pesticida natural 30 102 340,00
Plantes 

aromàtiques 14 56 400,00
Control 67 220 328,36
Total 162 554 341,98

Gràfica 7: Rendibilitat de les faves segons el tipus de parcel·la (%)

La increïble rendibilitat d’aquest cultiu és deguda a que ni una sola fava va 

morir i a la presència d’entre 2 i 5 fillols a la majoria de plantes. Aquests són 

una forma de reproducció asexual i, per tant, cada fillol constitueix una nova 

planta que produirà flors i beines. Hi ha pagesos que afirmen que la presència 

de masses fillols pot provocar el desenvolupament anormal de la fava perquè 

l’arrel que en principi només havia de subministrar nutrients i aigua a una sola 

tija, ara es veu obligada a alimentar a vàries plantes més. No obstant, com que 

el nostre hort és ecològic i no ens interessa especialment obtenir una producció 

molt alta, vam decidir deixar els fillols a veure si realment afectaven o no el 

creixement de les faves.
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La rendibilitat de les diferents parcel·les és molt semblant, així que no sembla 

que  l’aplicació  d’un  tractament  o  un  altre  afecti  a  l’aparició  dels  fillols. 

Destaquen  la  parcel·la  de  les  plantes  aromàtiques,  que  presenta  el  major 

nombre de fillols  per  planta,  i  les parcel·les control,  que tot  i  gaudir  de les 

plantes més altes, és la que té el nombre de fillols més baix.

El fet que totes les faves que vàrem trasplantar hagin sobreviscut demostra que 

les  faves  són  una  espècie  molt  forta  i  capacitada  per  aguantar  situacions 

ambientals molt diverses. 
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3.3.6  Discussió  dels  resultats  obtinguts  a  l’estudi  comparatiu  dels 

diferents tipus de pesticides realitzat en els raves

El rave, o  Raphanus sativus,  és una de les espècies escollides per a dur a 

terme  l’estudi  dedicat  a  l’observació  de  les  diferències  de  creixement  dels 

cultius i, per tant de l’efectivitat de diferents tipus de pesticides. Els paràmetres 

a partir dels quals intentarem valorar l’eficàcia dels plaguicides són:

- l’alçada de les plantes

- la rendibilitat de cada parcel·la 

- les qualitats gastronòmiques de cada rave

Gràfica 8: Pes dels raves segons el tipus de parcel·la (g)

A primer cop d’ull es pot observar que la parcel·la de pesticida natural té un pes 

mitja superior a la resta. Bé, en la discussió d’aquesta gràfica no tindrem en 

compte  aquesta  parcel·la  per  raons  que  explicarem  després  en  una  altre 

gràfica.

El  resultat  és  l’esperat,  ja  que  els  productes  que  s’han  aplicat  a  aquesta 

parcel·la  tenen en teoria  una efectivitat  més alta.  S’han aplicat  tot  tipus de 

pesticides  químics  que  tenen  una  fort  reclam  ja  que  es  consideren  els 

tractaments més efectius en detriment del medi ambient i l’ecologia. 

A la pràctica, no hi ha hagut grans plagues que afectessin de manera clara als  

raves d’aquesta parcel·la.  De fet,  ni  els cargols que en les altres parcel·les 

havien  causat  danys  importants,  han  causat  un  impacte  gaire  gran  en  la 

parcel·la.

La parcel·la tractada amb pesticides ecològics ha tingut sorprenentment, una 

efectivitat molt alta. De fet obté el valor més alt de tota la gràfica, i durant tot 

l’estudi ha demostrat ser una bona solució per combatre tot tipus de plagues. 

Tot i així, ha sigut afectada per els cargols més que la parcel·la de tractaments  

químics  ja  que  les  fulles  presentaven  diversos  forats.  Aquest  resultat  s’ha 
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d’agafar amb relativa prudència ja que no s’ha aplicat en front de qualsevol sinó 

que ha demostrat ser eficaç només amb les plagues del nostre hort.

La parcel·la tractada amb plantes aromàtiques té un pes bastant inferior al del 

pesticida  químic  i  orgànic  ja  que no s’han fet  servi  només que les  plantes 

aromàtiques per combatre les plagues. Les fulles del raves van quedar força 

afectades  de  manera  que  els  raves  no  haurien  pogut  fer  la  fotosíntesis 

correctament. Això hauria provocat una absorció més baixa dels nutrients, que 

repercuteix significativament en el seu resultat a la gràfica.

Pel que fa al control, la diferència de pes es deu a que en les parcel·les es 

respectava el marc de plantació mentre que  en el control van créixer sense ser 

seleccionats des de que es va fer la sembra. Això lògicament hauria originat  

una competència pels nutrients de la terra molt més forta que en les altres 

parcel·les cosa que explica la  disminució de pes que pateix el  control  a la 

gràfica. Tot i que van sortir una quinzena de raves que eren equiparables tant 

en pes com en gust als de la parcel·la tractada amb pesticida orgànic la gran 

majoria (que fan un total de 92 raves) tenien unes qualitats inferiors als de les 

altres parcel·les.

Gràfica 9: Pes dels raves segons el tipus de parcel·la 2 (g)
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Aquesta gràfica s’observa que és la  mateixa que l’anterior  canviant  però el 

valor referent al pesticida natural. Aquest canvi es deu a que s’ha depreciat un 

dels raves que pesava 148g.

La raó per la qual s’ha fet això és per 

que  no  representa  la  parcel·la  del 

pesticida natural ja que s’allunya molt 

dels valors comuns en qualsevol rave. 

D’altre  banda  també  hi  ha  una  altre 

raó per depreciar-lo ja que el rave en 

particular va ser el primer en créixer i a l’hora de la recollida feia molt temps 

que s’hauria  d’haver  retirat.  Quan un  rave  es  retira  molt  més  tard  del  que 

s’hauria d’haver retirat  comença a augmentar de mida buidant-se per dins i  

fent-se amarg.

El resultat doncs de la parcel·la és l’esperat ja que s’assembla molt al valor 

referent a la parcel·la de les plantes aromàtiques. El cas és que aquestes dues 

parcel·les van tenir una evolució molt semblat excepte per unes petites taques 

que van aparèixer en la parcel·la de les plantes aromàtiques i que no ho van fer 

a la parcel·la de tractaments naturals

Fotografies  de  diferents  raves  de  diferents  tamanys  collits  en  diferents 

parcel.les
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Fotografies de les fulles dels raves de les diferents parcel·les
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Gràfica 10: Rendiment dels raves segons el tipus de parcel·la (%)

Aquesta gràfica mostra els diferents rendiments que han assolit les parcel·les 

durant  l’estudi.  Al  principi  del  estudi  es  van  trasplantar  deu  raves  del 

planter/control per cada parcel·la. Els rendiments han estat molt semblants i tot 

i que la parcel·la de tractaments químics té certa avantatge sobre la resta no es 

pot dir que sigui prou significativa per arribar a alguna conclusió. S’ha de tenir  

en compte que una diferència del 20% en un context de 10 raves per parcel·la 

tampoc és gaire significatiu. 

L’ explicació de que morissin tants raves es deu bàsicament al transplantament, 

que es va fer a l’inici d’una tardor que va començar força calorosa. Això va fer 

que l’índex de supervivència al transplantament fos més o menys del 50%. Un 

cop van revifar els raves que sobreviurien  ja no hi va haver més morts a causa 

de les plagues o altres factors.

No s’ha fet un estudi del rendiment dels raves del control ja que es va fer una 

sembra fent molt més difícil i poc significatiu el recompte inicial de llavors. El 

total de raves recollits va ser de 92 i durant tot l’estudi no es va retirar cap rave 

mort ja que el control no va patir el traspalant i per tant les dures condicions 

que van patir els raves de les altres parcel·les. Així el rendiment del control 

seria del 100% però es demana disculpes per no haver comptat el nombre de 
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llavors  sembrades,  cosa  que  hauria  possibilitat  fer  l’estudi  complert  de 

rendiment. 

Estudi de les qualitats gastronòmiques i gustatives dels raves
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Discussió dels resultats corresponents al gràfic que fa referència a l’intensitat 

del gust

La parcel·la que ha sigut valorada com la millor per les pròpies persones que 

van realitzar l’estudi és la de la parcel·la de pesticida orgànic. Les persones 

que van tastar els raves van dir que tenia una dolçor i un gust molt present i  

que eren molt bons. Aquest resultat és lògic tenint en compte que han sigut de 

les  plantes  menys  afectades  per  les  plagues  però  alhora  s’hi  han  aplicat  

tractaments orgànics i ecològics que no danyen la planta. 

La parcel·la de pesticida químic obté la pitjor puntuació i això ens pot donar un 

exemple dels problemes que poden causar els tractaments químics a nivell de 

qualitat  del  producte,  sobretot  en  el  cas  del  fungicida  ja  que  s’aplicava 

directament sobre la superfície del sòl. 
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La parcel·la del pesticida natural obté la segona millor puntuació ja que hi va 

haver plantes que van sobreviure força bé a les plagues mentre que d’altres no 

tant i per això obtenen una puntuació mitja.

Entre la parcel·la referent a les plantes aromàtiques i la del pesticida natural  

veiem una diferència d’un punt cosa que no és lògica si tenim en compte que 

l’acció de les plagues ha sigut molt semblant a les dues parcel·les. Segurament 

la diferència es degui a que la parcel·la de les plates aromàtiques era força 

més seca que la del pesticida natural, cosa que podria haver causat problemes 

de nutrició.

Pel que fa al control tornem a recolzar-nos en la mala nutrició que ha originat la  

competència pel sòl.

Discussió dels resultats corresponents al gràfic que fa referència a la textura 

dels raves segons a la parcel·la en que es troben.

El gràfic que fa referència a la textura no té gaires diferencies significatives. 

Altre vegada el control i la parcel·la de plantes aromàtiques tenen els resultats  

més baixos però en general tots tenien una textura de tots va ser més aviat 

cruixent  però  no  dificultosa  per  menjar  segons  els  participants.  Aquest  és 

segurament el gràfic del qual se’n poden extreure menys conclusions ja que els 

resultats eren semblants.

Discussió dels resultats corresponents al gràfic que fa referència a la picor dels 

raves segons la parcel·la a la que pertanyen

Bàsicament  difereixen  molt  en  la  picor  inclòs  entre  els  raves  d’una  mateix 

parcel·la. És molt difícil donar una justificació d’aquest fet ja que pot estar donat 

per molts factors però el que queda clar és que la picor varia segons el punt de 

creixement en que es troba un rave quan és collit. Les parcel·les més afectades 

per  les  plagues  han  tingut  un  desenvolupament  desigual  en  funció  de 

l’afectació de la plaga en la planta en particular i és per això que alguns raves 

podrien ser més picants que d’altres.
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3.3.7  Discussió  dels  resultats  obtinguts  a  l’estudi  comparatiu  dels 
diferents tipus de fertilitzants realitzat en els enciams

Taula 40: Pes dels enciams segons el tipus de parcel·la  (g)     

PARCEL·LA PES DE CADA ENCIAM 
(g)

MITJANA (g)

Fertilitzant químic 300, 360, 450, 380 372,5
Fertilitzant orgànic 60, 140, 70, 200 117,5
Fertilitzant compost 190, 160, 140, 270 190
Control ombra 80, 70, 40, 70 65
Control sol - -

Gràfica 14: Pes dels enciams segons el tipus de parcel·la (g)

Taula 41: Rendibilitat dels enciams segons el tipus de parcel·la (%)

PARCEL·LA Nº ENCIAMS 
TRASPLANTATS

Nº ENCIAMS 
MORTS

Nº ENCIAMS 
SBSTITUÏTS

RENDIBILITAT 
(%)

Fertilitzant 
químic

11 2 2 81,8

Fertilitzant 
orgànic

11 3 3 72,7

Fertilitzant 
compost

10 5 3 50
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Control 
ombra

12 2 0 83,3

Gràfica 15: Rendibilitat dels enciams segons el tipus de parcel·la (%)

Per començar amb els resultats, podem observar que els enciams del control 

d’ombra són els que menys pesen i per tant, els que menys han crescut. Això 

és lògic si tenim en compte que  aquests tenien menys llum que la resta i no 

tenien  cap  mena  de  fertilitzant,  fet  que  els  ha  impedit  desenvolupar-se  a 

velocitat normal. Els enciams meravella a més, es caracteritzen per aguantar 

bé el sol i no espigar-se fàcilment, per això són els únics que es poden sembrar 

a finals de primavera i principis d’estiu, ja que aguanten bé la calor. Per tant, ja 

esperàvem que a l’ombra no ens donessin gaire bons resultats. 

Per contra, han presentat una alta rendibilitat, fet que potser no ens esperàvem 

tant  tenint  en  compte  que no tenien  cap mena de fertilitzant.  Sí  que érem 

conscients que un excés de fertilitzant podia ser letal en enciams i que com que 

aquesta parcel·la no en tenia, no corria aquest risc. A més, al no estar a la 

mateixa  fila  que  els  altres  enciams  i  sobretot,  al  no  estar  prop  de  les 

maduixeres,  no han patit  atacs importants per  part  de cargols  (les trampes 

d’aquesta parcel·la són les que menys s’han omplert).

Tanmateix, els dos enciams que no han prosperat, van morir pocs dies després 

del trasplantament i suposem que, com que aquest és el moment més delicat 

de la planta, ja que no s’hi troba en el  seu estat natural,  és possible que a 

algunes els faltessin els nutrients que aporten els fertilitzants, i que per això 

morissin.

Pel que fa a la parcel·la de fertilitzant amb compost, els resultats són: un major 

pes dels productes que el de l’ombra, tot i que massa alt, i una rendibilitat força 

baixa. Curiosament el fertilitzant amb compost és el que més problemes ens ha 

donat  en  el  sentit  que  han  mort  moltes  plantes.  Hem  intentat  trobar  una 

explicació a aquest fet i l’atribuïm principalment a l’atac constant dels cargols, 

que estaven focalitzats a les maduixeres de la fila del costat dels enciams, i al  
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mateix problema que al control ombra, el de no tenir prou nutrients com per 

resistir un trasplantament, ja que la major part dels enciams van morir durant 

les primeres setmanes després de passar-los a les parcel·les corresponents.

La parcel·la de fertilitzant ha presentat uns resultats més predictibles. Tot i que 

han mort tres plantes, fet que no podem atribuir a res més que a una mala 

adaptació alhora de fer el trasplantament, les que han crescut pesaven força 

més  que  les  del  compost  i  el  control  d’ombra  i  força  menys  que  les  del  

fertilitzant orgànic. 

Finalment tenim la parcel·la de fertilitzant químic que, tal i com esperàvem en 

vista de l’ús que se’n fa a nivell industrial, ha donat uns resultats excel·lents. 

Tant en la productivitat  (el  pes dels enciams) com en la rendibilitat,  són els 

enciams  que  més  bons  resultats  han  donat  i  amb  una  extensa  diferència, 

sobretot en el cas del pes.  

  

En 

general,  ens  ha  sorprès  molt  la  baixa  rendibilitat  de  les  plantes,  ja  que 

esperàvem que en sobrevisquessin força més. Val a dir que hem tingut molts 

problemes de plagues amb els cargols, que tot i provar de tot, no ens en hem 

pogut desfer. A més, a causa de les constants pluges, les trampes eren inútils i 

això,  sumat a un trasplantament a ple setembre d’un any força calorós,  ha 

causat aquestes baixes.

Anònim 

1 Anònim 2
Fert. 

Quími

Fert. 

Orgànic

Fert. 

Compost

Contro

l 

Fert. 

Quími

Fert. 

Orgànic

Fert. 

Compos

Control 

ombra
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c ombra c t
Gust 3 2 1 1 Gust 3 3 1 2
Textura 4 3 3 1 Textura 2 1 1 1
Global 4 3 2 1 Global 3 2 1 2

A part del creixement dels enciams, també hem valorat el seu gust i textura. 

Després  d’un  tast  a  cegues  fet  per  membres  de  dins  i  fora  del  treball  de 

recerca, aquests són els resultats (Taules 42, 43 i 44):

Anònim 

3 Anònim 4
Fert. 

Químic

Fert. 

Orgànic

Fert. 

Compost

Control 

ombra

Fert. 

Químic

Fert. 

Orgànic

Fert. 

Compost

Control 

ombra

Gust 4 3-4 1 0 Gust 2 2 1 0

Textura 3 3 2 2 Textura 4 4 2 3

Global 4 3 2 1 Global 3 3 2 1
Anònim 

5 Anònim 6
Fert. 

Químic

Fert. 

Orgànic

Fert. 

Compost

Control 

ombra

Fert. 

Químic

Fert. 

Orgànic

Fert. 

Compost

Control 

ombra

Gust 3 4 1 0 Gust 4 4 2 2

Textura 2 3 3 3 Textura 3 3 3 3

Global 3 4 2 1 Global 4 4 3 3

Anònim  7: Aquest  últim  no  va  omplir  cap  taula  perquè  li  vam  donar  els 

exemplars separats i va fer el tast a casa seva. Tot i així no va poder fer el tast 

dels enciams dels controls, que eren massa petits. La seva valoració va ser que 

l’enciam del  compost  eren  exquisits:  suaus  de  textura  i  molt  gustosos. Els 

d’adob orgànic gairebé iguals que els de Químic, però  molt  allunyats dels de 

compost, que eren inequívocament els millors.

En primer lloc cal destacar la majoria alhora de posar l’enciam químic com a 

més gustós. Val a dir que és el que més s’ha desenvolupat, ja que a més de la 

llum solar, li hem proporcionat un adob químic de nitrogen, fòsfor i potassi. 
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Esperàvem doncs que tingués un gust millor que l’enciam de control ombra, ja  

que aquest segon no ha madurat gens el  sol i  per tant ha de ser pobre en 

glúcids. Tot i així sí que no esperàvem que fos més bo que el del compost, el  

qual ha estat fertilitzat de forma 100% natural, fet que crèiem que es notaria 

alhora de degustar-lo. 

El cultiu ecològic té en general un millor gust ja que, al no estar fertilitzat de 

manera  química,  acostuma  a  trigar  un  cert  temps  més  per  créixer  que  si 

utilitzem fertilitzants químics, tal i com hem comprovat en l’estudi. Per tant, com 

que triguen més temps, les plantes s’exposen al sol durant unes setmanes més 

i per tant, encara poden anar sintetitzant glúcids, fet que farà que el producte 

final sigui més bo, més dolç i més gustós. El cultiu químic en canvi, si només 

s’hi apliquen fertilitzants químics i la resta es manté ecològic, no tindrà un gust 

tan bo perquè no haurà estat tant de temps “madurant” o sintetitzant glúcids al  

sol.

El que hem fet nosaltres però, ha estat deixar el mateix període de temps els 

tres  cultius,  reduint  el  potencial  que  tindrien  els  enciams  ecològics  si  els 

deixéssim més temps, fet que no necessiten els enciams químics, que potser 

podrien  arribar  a  espigar-se.  Ens  hem hagut  de  limitar  al  temps  necessari 

perquè els enciams més fertilitzats estiguessin per collir i no ens hem pogut 

excedir les dues o tres setmanes més que potser els del compost haguessin 

necessitat, que també queda reflectit en el seu pes. 

En  un  principi  vam  pensar  que  aquest  havia  estat  el  motiu  dels  resultats 

obtinguts en el tast, però ens vam adonar que l’única persona que discrepava 

amb això, havia estat criada en un ambient molt rural i estava acostumada als 

enciams ecològics. A més, ja havia provat enciams ecològics de l’hort anteriors 

als nostres i, els del fertilitzant del compost, li van recordar molt a aquell gust. A 

partir  d’aquí vam deduir que el  paladar d’aquells testimonis que no estaven 

acostumats  als  enciams ecològics,  estava  “educat”  de  manera  que  trobava 

prou bons els que eren químics. 

El nostre paladar és educat amb allò que li proporcionem i, si ens acostumem a 

ingerir uns aliments determinats, és probable que allò que sigui diferent ens 

sorprengui  i  potser  fins  i  tot  ens  desagradi.  Aquella  gent  però  que  sí  que 
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acostuma  a  menjar  tant  enciams  ecològics  com  enciams  corrents,  sí  que 

prefereix  sens  lloc  al  dubte,  allò  ecològic.  Per  tant,  podem deduir  que  els 

enciams ecològics tenen un gust més intens i són gastronòmicament millors.

Pel que fa a la parcel·la de fertilitzant orgànic, els resultats són molt semblants 

a la del químic, ja que l’adob és prou potent perquè la planta creixi ràpid i per 

tant, també tindrà un bon gust.

Finalment, el control d’ombra és el que pitjor gust ha presentat, tot i que ha 

agradat força pel que fa a la textura. Això es deu a que al no estar al sol, no te 

gairebé glúcids però a l’estar a l’ombra, les seves fulles han acumulat força 

aigua que no s’ha evaporat,  fet  que ha mantingut una alta turgència en les 

seves cèl·lules que és el  que dona a les fulles la textura cruixent  que tant  

agrada.
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3.3.8  Discussió  dels  resultats  obtinguts  a  l'estudi  comparatiu  dels 

diferents tipus de fertilitzants realitzat en les bledes

Taula 45: Pes de les bledes segons el tipus de parcel·la (g)

PARCEL·LA PES DE CADA BLEDA (g) MITJANA (g)

Fertilitzant químic 180, 140, 90, 135 136’6
Fertilitzant orgànic 40, 80, 75, 70 66,25
Fertilitzant compost 34’5,31’5,20,30 29
Control ombra 7’7, 4’1, 3’6 5’13
Control sol (junt) 5’1, 4, 3’2, 2’7 3’75
Control sol (separat) 7’5, 4’1, 3’6 5

Gràfica 16: Pes de les bledes segons el tipus de parcel·la (g)

Taula 46: Rendibilitat de les bledes segons el tipus de parcel·la (%)
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PARCEL·LA Nº BLEDES 
TRASPLANTADES

Nº BLEDES 
MORTES

RENDIBILITAT (%)

Fertilitzant químic 12 3 75

Fertilitzant orgànic 12 2 83,3

Fertilitzant compost 12 0 100

Control ombra 12 5 58,5

Gràfica 17: Rendibilitat de les bledes segons el tipus de parcel·la (%)

En el cas de les bledes cal tenir en compte que vam separar les dades del 

control de les bledes segons si estaven molt juntes (al trasplantar-les només 

vam  separar-ne  tantes  com  l’espai  de  la  parcel·la  ens  va  permetre)  o 

separades.

 D’aquesta manera, podem observar que les del planter han crescut molt poc 

perquè van estar molt  temps tan juntes que el  marc de plantació no es va 

respectar. Un cop vam separar-ne algunes, van créixer una mica i van marcar 

aquesta diferència de les del control que encara eren juntes, ja que no hi havia  

més espai per a separar-les totes.

Els resultats de les bledes són força més extrems que els dels enciams tant en 

el pes, on es veu molt clar, com en la rendibilitat de les parcel·les. Si tenim en 

compte  que  les  parcel·les  de  les  bledes  eren  únicament  d’ombra,  podem 

entendre que les que no portaven cap mena de fertilitzant, no hagin prosperat 
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gens.  Pel que fa a les que estaven fertilitzades amb compost, el creixement ha 

estat una mica superior, tot i que no gaire. El creixement de les bledes ha sigut 

força  proporcional  al  tipus  de  fertilitzant  que  li  hem  aplicat  i  per  tant,  els 

resultats són força esperats. 

Tot  i així cal dir també que ha quedat clar que les bledes, a l’ombra, no hi  

creixen amb facilitat. Les úniques que hem aconseguit que creixessin han estat 

les més fertilitzades i per tant, al veure que les que no portaven res, no han 

crescut, atribuïm el creixement de les altres únicament a l’adob, deixant clar 

que, en absència de sol, les bledes no podrien créixer de forma natural.

A més, el planter ens ha demostrat que el marc de plantació és importantíssim 

per a un bon creixement, ja que les bledes que han quedat juntes per falta 

d’espai,  gairebé no han crescut  més d’uns 4 o 5 cm,  fet  que ens obliga a 

pensar  que  la  competència  entre  totes  per  a  créixer,  no  n’ha  permès  el 

desenvolupament a cap.

Finalment podem veure com en rendibilitat també hi ha diferències marcades. 

La parcel·la amb fertilitzant amb compost ha estat la única que ha mantingut 

totes les plantes vives, fet que atribuïm principalment a que les formigues no 

van atacar  gaire  aquestes  plantes,  sinó  que es  van focalitzar  sobretot  a  la 

parcel·la  amb  fertilitzant  químic.  Les  baixes  de  la  resta  de  parcel·les,  les 

atribuïm doncs a aquesta plaga de formigues, que dia sí dia també ens envaïa 

les plantes tot i les mesures que hi vam aplicar. (trampes amb mel)
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A més,  també veiem que  on  més  plantes  han  mort  ha  estat  en  el  control 

d’ombra, on no hi havia ni sol, ni fertilitzant, fet que corrobora el que el pes ja 

ens anunciava, que les bledes completament a  l’ombra no prosperen. 

4.  Projecte “Aprenentatge i  
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 servei” a l’escola Thau
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Projecte “Aprenentatge  i servei” a l’hort a l’escola Thau

Introducció

Un cop  acabat  el  treball  de  recerca,  se’ns  ha  presentat  l’opció  de  fer  una 

activitat en alguna de les escoles que tenen hort a Sant Cugat. Hem decidit 

accedir i portar a terme la idea amb l’objectiu de fer servir tots els coneixements 

que hem adquirit durant l’elaboració del treball de recerca. A més, pensem que 

pot ser una activitat  molt  enriquidora tan pels alumnes com per a nosaltres 

mateixos, ja que no només permetrà que els alumnes de l’escola aprenguin 

coses noves, sinó que nosaltres tinguem l’oportunitat d’utilitzar l’hort com a eina 

pedagògica per primera vegada. 

Plantejament de l’activitat a partir de la reunió amb l’escola Thau.

El dia 10 de desembre, una part de l’equip del treball de recerca es va reunir 

amb el professor de cinquè de primària Alfons Murtra, per arribar a una sèrie 

d’acords que permetessin dur a terme l’activitat. 

La reunió va constar de dues parts. En la primera part, l’Alfons Murtra ens va 

ensenyar  l’hort  del  Thau i  va  explicar-nos les  seves característiques.  En la 

segona part, vam anar a la classe i ens va explicar els objectius que l’escola 

pretén aconseguir amb l’hort i a quins cursos el té orientat, a més d’acabar de 

proposar l’activitat i concretar les dates en què es farien els tallers i xerrades.

Pla per el desenvolupament de l’activitat.

L’activitat constarà bàsicament de tres actuacions que es duran a terme durant 

els mesos de gener, febrer i juny. L’activitat quedarà, per tant, enllestida a finals  

de curs.

- Durant els mesos de desembre i gener, els alumnes de cinquè de primària 

hauran de dividir-se en grups per buscar informació general sobre l’horticultura 

i sobre una hortalissa que el professor els assignarà. D’aquesta manera, cada 

grup s’especialitzarà en una espècie, tant en l’àmbit de l’horticultura com en el 

gastronòmic. A partir d’aquesta recerca, els alumnes hauran d’apuntar totes les 

preguntes que els sorgeixin.
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-A finals  de  gener,  anirem a  l’escola  Thau  a  respondre  les  preguntes  dels 

alumnes per tal de que aquests tinguin clar tot el que se’ls acudeixi de l’hort. 

Aleshores hauran de començar a crear ells mateixos,  amb la supervisió de 

l’Alfons Murtra, un planter de les espècies selecciones.

- La segona visita al Thau la farem a finals de febrer per valorar el creixement 

del  planter  i  començar  a  trasplantar  els  cultius  a  l’hort.  Un  cop  fet  això, 

presentarem als alumnes un pla per realitzar dos estudis semblants als que 

hem fet en aquest treball  de recerca: l’estudi de sol i  ombra i  l’estudi sobre 

fertilitzants,  que  són  els  que  trobem  que  poden  estar  més  a  l’abast  dels 

estudiants més joves, ja que són els més fàcils de realitzar i els resultats són 

evidents.

- La tercera i última estada al Thau es farà com a motiu de cloenda i tindrà com 

a objectiu la reflexió i extracció de conclusions dels estudis realitzats. Si els 

alumnes no aconsegueixen extreure conclusions per ells mateixos, nosaltres 

els hi proposarem unes i intentarem potenciar la seva reflexió.

Estudi sol i ombra

- De gener a febrer i  fins que no hagin trasplantat el planter, els alumnes 

hauran  de  fer  una  observació  en  diferents  moments  del  dia  per 

determinar  en quines hores el  sol  irradia el  terra del  hort  i  en funció 

d’això confeccionar un mapa amb les parts més ombrívoles de l’hort.

- Un cop fet això, es plantaran alguns exemplars de la mateixa espècia en 

les zones ombrívoles i  en les zones de més sol per tal  de començar 

l’estudi comparatiu.

- Durant  el  desenvolupament  de  l’estudi,  es  decidiran  una  sèrie 

d’observacions  que  s’hauran  de  valorar  cada  setmana,  algunes 

d’aquestes  poden  ser:  prendre  registres  fotogràfics,  valorar  el 

creixement....

- Nosaltres  mantindrem contacte  amb  l’Alfons,  que  supervisarà  l’estudi 

mitjançant les indicacions que li anirem donant i ajudarà a elaborar una 

memòria del estudi que s’acabarà i es posarà en comú a final de curs, 

en la tercera estada.
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Estudi de diferents tipus de fertilitzants

-  Els  alumnes seran informats  durant  la  primera xerrada,  sobre el  producte 

fertilitzant, quin ús se’n fa i quins tipus n’hi ha.

-  Durant  la  segona estada es  proporcionarà  als  alumnes diferents  tipus  de 

fertilitzants que hauran de ser  aplicats  a unes parcel·les del  hort  marcades 

prèviament.       

-Durant el desenvolupament del estudi, es pactaran una sèrie d’observacions 

que s’hauran de valorar cada setmana, algunes d’aquestes poden ser: prendre 

registres fotogràfics, valorar el creixement....

- L’equip del treball de recerca seguirà en contacte amb l’Alfons i supervisarà 

l’estudi  mitjançant  les  informacions  que  es  rebin,  i  ajudarà  a  elaborar  una 

memòria del estudi que s’acabarà i es posarà en comú a final de curs en la 

tercera estada.

Objectius de l’activitat 

Ens  motiva  molt  aquesta  activitat  i  pensem  que  en  podem  extreure  una 

experiència interessant i uns objectius que expliquem a continuació:

- Utilitzar l’hort per realitzar una activitat que entri dins el programa escolar de 

cinquè de primària i així reforçar la integració de l’hort com a eina escolar.

- Introduir en petita mesura conceptes molt inicials d’ecologia i aprofundir en els 

que ja es tracten a cinquè en ciències naturals.

-  Proporcionar  als  alumnes eines per  a  poder  fer  una pràctica científica de 

manera rigorosa.

- Intentar potenciar als alumnes un sentit de la responsabilitat i un respecte i 

apreciï per la naturalesa que creiem bàsic, imprescindible i vital per a cultivar 

un pensament crític i respectuós.

-  Treure  les  nostres  pròpies  conclusions  sobre  els  resultats  dels  estudis 

realitzats i comparar-los amb els realitzats durant el treball de recerca, així com 

observar i entendre les diferències entre ambdós.
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-  Endur-nos  una  experiència  interessant  i  poder  adquirir  una  mica  de 

coneixements pedagògics que sempre són útils  i  és que el coneixement no 

ocupa espai!
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5. Conclusions
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1. Analitzant  els  resultats  de les parcel·les  de  porros,  hem conclòs  que 

l’herbicida químic és un mètode excel·lent per acabar amb les males 

herbes.  És  el  més  ràpid  i  efectiu   en  grans  explotacions  però  pot 

comportar  problemes per  a  la  salut  i  per  al  medi,  ja  que deixa anar 

residus  no  biodegradables  i  perillosos.  Aquestes  substàncies  poden 

contaminar per lixiviació els aqüífers. El cas de l’herbicida Randup de 

Monsanto  n’és  un  exemple.  Malgrat  que  han  estat  comprovats  els 

efectes negatius d’aquest producte per a la salut de les persones, avui 

dia continua sent dels més utilitzats a tot el món. 

2. Els raves i les faves ens han mostrat que els pesticides químics tenen 

una  efectivitat  absoluta  contra  les  plagues.  El  nostre  estudi  així  ho 

demostra.  No obstant,  també ens indica que els  tractaments  químics 

intensius afecten negativament el creixement de les plantes . A part, hi 

ha estudis  que demostren que la ingesta d’aliments que provenen de 

cultius tractats amb fitosanitaris químics pot provocar problemes severs 

per a l’organisme, com és el cas del ja prohibit DDT. 

3. Hem pogut comprovar que els tractaments amb fitosanitaris ecològics, 

com les infusions d’alls i de cua de cavall, són molt efectius i  permeten 

que les plantes creixin de forma normal, ja que aquests no perjudiquen 

ni els vegetals ni el medi que els envolta.

4. Tan els enciams com les bledes ens han demostrat que el creixement de 

les  plantes  està  directament  relacionat,  entre  altres  coses,  amb  el 

contingut  de  sals  minerals  del  sòl,  principalment  amb el  de  nitrogen, 

fòsfor i potassi. Els fertilitzants que més concentració de sals porten són 

els  químics i  per  tant,  són els  fertilitzants  més eficaços.  Tot  i  així,  el 

creixement  massa  accelerat  de  la  planta  afecta  negativament  al  seu 

gust, ja que no té temps de sintetitzar prou glúcids, entre altres funcions 

que també queden alterades. Per tant, hem pogut concloure que a més 
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ràpid  creixement,  menys  gustós  és  el  producte  final.  A  més,  molts 

fertilitzants químics també porten inhibidors de la nitrificació i poden ser 

perillosos per a la salut humana.

5. Tenint en compte tot això, hem conclòs que tant els herbicides, com els 

plaguicides,  com  els  fertilitzants  químics,  per  molta  producció  que 

permetin, tenen uns efectes negatius directes sobre la salut humana i el 

medi  i per això creiem que n’hauria d’estar prohibit el seu ús. Entenem, 

però,  que  es  facin  servir  en  les  grans  explotacions  agrícoles  si 

l’alimentació  ha  de  ser  un  negoci  i,  per  tant,  si  es  vol  produir 

massivament per vendre també massivament, encara que després una 

bona part  de  la  producció acabi  sense alimentar   ningú,  és  a dir,  al  

contenidor de la brossa.

6. Gràcies a la creixent demanda de productes frescos i de bona qualitat, la 

popularitat dels productes ecològics és major cada any. L’ús d’aquests 

permet l’obtenció d’aliments saludables, de més qualitat nutritiva i sense 

la  presència  de  substàncies  químiques de síntesis.  A més,  tal  i  com 

demostren els nostres estudis, és possible obtenir molts bons resultats 

amb els tractaments ecològics si s’apliquen correctament. En el cas de 

les faves, per exemple, només dues de les trenta plantes de la parcel·la 

dels tractaments fitosanitaris ecològics estaven infectades. Així  doncs, 

creiem que s’ha de fomentar l’ús dels productes ecològics per tal de que 

algun  dia  puguin  substituir  el  mercat  de  productes  químics  que  tan 

perjudiquen al medi i a la nostra pròpia salut.

7. L’hort de l’Angeleta té un a zona d’ombra que pateix inundacions amb 

les  pluges  de  tardor  que  impossibiliten  plantar-hi  res.  És  necessari  i 

adient  trobar  una manera d’aprofitar  el  terreny,  aconseguint  un major 

drenatge de l’aigua o intervenint  d’alguna manera  per  augmentar  les 

hores  de  llum,  com per  exemple  corregint  l’arbrat  del  carrer.  D’altra 

banda,  si  aconseguíssim  disminuir  la  quantitat  de  fullatge  del  carrer, 
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solucionaríem també el  problema que l’acumulació de fulles al  sòl  de 

l’hort ocasiona.

8. Treballant al nostre hort ens hem hagut d’adaptar molt al clima, que ens 

marcava  unes  diferències  brutals  entre  l’hivern  i  l’estiu.  Això  ens  ha 

demostrat  la  importància  dels  factors  físics,  com la  temperatura  i  la 

humitat,  en  el  desenvolupament  d’un  ecosistema.  De  fet,  tenim  la 

sensació  que  el  fracàs  de  les  mongeteres  va  ser  causat  per  unes 

setmanes de retràs en la sembra i posterior trasplantament. Creiem que 

per  aquest  mateix  motiu  les  faves  sí  que  han  sobreviscut  molt 

exitosament, doncs vam ser trasplantades en el moment adequat. Arran 

dels  fracassos  i  èxits  dels  nostres  cultius  provocats  per  factors  físic 

inalterables, hem après que és molt important respectar, si no es disposa 

d’un hivernacle, el cicle natural de les plantes i per tant, pensar molt bé 

el que es vol sembrar abans de fer-ho, tenint en compte l’època de l’any 

i les característiques de la planta.

9. Per treballar en un bon ambient, ens ha calgut tenir el nostre medi de 

treball, l’hort, molt net i ben organitzat, ja que això ens permetia treballar 

de  millor  humor  i  ens  facilitava  per  exemple,  trobar  les  eines  cada 

vegada. Això ho podem extrapolar a qualsevol feina que haguem de fer: 

si  tenim  en  compte  la  importància  que  té  l’ordre  del  lloc  de  treball, 

podrem aconseguir millors resultats.

10. Pel que fa a l’horticultura, hem après a entendre l’hort com a un conjunt  

d’organismes en un ecosistema més o menys equilibrat i no pas com la 

suma d’hortalisses i sòl. Hem vist que qualsevol alteració en l’hort té un 

seguit  de conseqüències en la resta de l’entorn que poden afectar el 

rendiment  de  les  plantes.  Això  ens  ha  obligat  a  respectar  molt,  per 

exemple,  els  diferents  horitzons del  sòl,  duent  a  terme voltejats  molt 

acurats  de  la  terra,  en  comprendre  la  importància  que  tenen  els 
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lumbrícids o els bacteris que viuen al sòl a l’hora de tancar el cicle de la 

matèria i proporcionar així nutrients a les plantes.

11. L’hort  pot  ser  utilitzat   exitosament  com  a  eina  pedagògica.  Per  a 

nosaltres, l’hort s’ha convertit en el gran laboratori  on hem tingut ocasió 

d’experimentar  de  forma directa  els  aprenentatges de les  classes de 

biologia. Sense anar més lluny, el curs passat vam aprendre a l’hort i en 

directe les diferents formes de reproducció de les plantes: els estolons 

de les maduixeres, els bulbs de les cebes, els tubercles de les patates o 

les flors de les tomaqueres. Allà hem après, a més, les interrelacions 

entre  els  diferents  organismes  de  l’ecosistema.  Actualment,  som 

capaços de percebre els animals que viuen no com a simples enemics 

que ens fan malbé les plantes, sinó com a part d’una cadena alimentària, 

en la qual tots els organismes tenen una funció concreta. Per aquest 

motiu,  creiem  molt  més  en  els  mètodes  naturals,  que  tendeixen  a 

equilibrar, que no pas en els mètodes dràstics que acaben amb unes 

espècies,  per  després  facilitar  la  implantació  d’altres  encara  més 

perjudicials.  També  hem  experimentat  in  situ  la  importància  del 

metabolisme dels bacteris del sòl, participant en el cicles dels elements. 

Per tant, creiem que s’hauria de potenciar l’horticultura escolar com a 

eina per fixar conceptes. S’aprèn molta  més biologia a l’hort que a la 

millor de les aules multimèdia.

12. També  creiem  que  l’hort  és  una  molt  bona  eina  educativa  perquè 

transmet valors i ens ensenya a ser crítics amb tot allò que ens envolta.  

Ajuda  a  qüestionar-se  multitud  de  coses  relacionades  amb la  nostra 

pròpia  alimentació  i  la  nostra  salut.  A  part,  fer-se  càrrec  d’un  hort 

ensenya també a estimar la terra, que ens regala els seus fruits a poc 

que la cuidem una mica. Oferir  als infants aquesta eina educativa és 

assegurar l’adquisició de valors importants per a la resta de la seva vida.
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13. La producció que s’extreu de l’hort escolar s’acostuma a repartir entre 

els alumnes, fet que ens sembla una bona idea. Tot i així, creiem que 

cuinar  a  la  mateixa  escola  els  productes  obtinguts  i  servir-los  al 

menjador és encara millor. D’aquesta manera es podria divulgar el bon 

gust dels resultats obtinguts de manera ecològica i això ajudaria també a 

“educar” el paladar. De fet, hi ha escoles com el Pi d’en Xandri que ja 

inclouen als seus menús les hortalisses que els alumnes cullen. 

14. A Sant Cugat, quan vam començar a fer el treball hi havia un moviment 

important en aquest camp. Apareixien molts horts nous demanats per 

jubilats i joves que volien treballar la terra. Les cooperatives estaven en 

el  seu  millor  moment  i  tot  semblava  indicar  que  l’horticultura  a  Sant 

Cugat prenia força. A dia d’avui, aquest moviment segueix vigent, tot i 

que apaivagat per la negació de la major part de subvencions que abans 

l’ajuntament proporcionava. Tanmateix, creiem que la idea de recuperar 

els valors de la terra és prou important per seguir treballant-hi i que per 

tant,  anirà  a  més.  De  fet,  cooperatives  com  l’  Ortiga estan  creixent 

malgrat la crisi econòmica.

15. Ens oposem frontalment al fet que una necessitat humana bàsica com 

és l’alimentació sigui un gran negoci  i trobem aberrant que es permeti 

l’ús de productes dels quals es desconeix, en molts casos, els efectes 

que poden tenir sobre la salut de les persones i els ecosistemes. Creiem 

fermament  que  hi  ha  alternatives  i  que  cal  canviar  el  sistema  de 

producció agrícola intensiva per un altre més natural, més curós amb el 

medi i de proximitat. Entenem que els pagesos s’han de guanyar la vida i 

que la feina al camp és molt dura i està molt mal pagada, però hi ha tota 

una indústria muntada al voltant de l’alimentació que enriqueix les grans 

multinacionals  (generalment  sense  escrúpols  a  l’hora  de  aconseguir 

grans produccions) i deixa uns marges molt minsos per a aquells que de 

debò treballen la terra. 
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16. A dia d’avui s’inverteix molt en alimentació i tot i així encara hi ha qui 

passa gana. Això és així perquè les empreses i indústries alimentàries 

busquen el negoci per sobre de satisfer les necessitats primàries a tot el 

món. Ens hem de plantejar com a societat global de quin món volem 

formar part. Hem de ser conscients d’on prové tot allò que comprem i de 

les conseqüències que comporta. Avui dia el món funciona de tal manera 

que  dificulta  molt  el  pensament  crític  i  individual,  però  si  volem  ser 

nosaltres mateixos, hem de saber trencar aquesta barrera tant en l’àmbit 

de l’alimentació com de la resta de la vida.

17. En època de crisi és molt important pensar de quins projectes es pot 

prescindir,  ja que aturar investigacions de segons quin tipus, pot tenir 

efectes molt perjudicials, fins i tot a nivell global. En el cas de Sant Cugat 

per  exemple,  pensem  que  era  més  important  donar  preferència  a 

l’horticultura que al projecte “Smart City”, o a la instal·lació de càmeres 

de  videovigilància  al  centre  del  poble.  A partir  d’aquest  raonament, 

concloem que si el govern és una eina que treballa per a fer una societat 

millor, ja que per això ha estat escollit segons una teòrica democràcia, 

les persones que el formen haurien de tenir en compte les necessitats 

del seu poble. Amb això ens referim a garantir les necessitats primàries 

a tota la població abans de començar projectes que només beneficien a 

aquells que ja les tenen cobertes.  Ens estem referint  per exemple,  a 

aconseguir que no calgui el menjador social a Sant Cugat, al qual s’hi 

alimenten  desenes  de  ciutadans  que  no  tenen  prou  recursos  per  a 

comprar  aliments.  Ens  referim,  per  tant,  a  no  permetre  que  hi  hagi 

persones que necessitin la caritat de la resta per sobreviure. Tenim molt 

clar que preferim una ciutat on tothom tingui una feina decent i estable 

que una ciutat plena de càmeres gravant captaires demanant caritat. 

18. En  el  cas  dels  horts  escolars,  pensem que  és  molt  important  per  a 

l’educació incloure’ls al currículum de les escoles i subvencionar-los, ja 

que són una eina que permet als infants i als estudiants desenvolupar 
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uns  valors  envers  la  natura  molt  importants,  així  com uns  valors  de 

responsabilitat i respecte. A més, els ensenya a treballar en equip, una 

cosa  necessària  per  a  conviure  en  comunitat.  Així  doncs,  estem 

convençuts que el fet d’incorporar l’horticultura al currículum de totes les 

escoles significa una millora increïble en la qualitat de l’ensenyament del 

nostre país.
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