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INTRODUCCIÓ 

 

La Comissió d’Horts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha 
organitzat un cicle de Tallers d’Introducció a l’agricultura ecològica 

aplicada als Horts, de novembre del 2013 a octubre del 2014 i amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i el Parc Agrari del Baix Llobregat. 

El present dossier Recull de Documentació, inclou els continguts de cadascuna 
de les cinc sessions de treball de les que ha comptat el Cicle: 

1. Introducció 

2. Disseny dels horts municipals sostenibles i del seu entorn. Coneixement 
del sòl de l’hort 

3. Gestió de l’aigua als horts municipals: Disseny i aspectes tècnics en la 
gestió de l’aigua als horts municipals sostenibles 

4. Principals plagues i malalties de l’hort. Fitosanitaris ecològics i altres 
solucions 

5. El compostatge de les restes de collita a l’hort sostenible. Fertilització 
mineral i orgànica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Barcelona, Novembre del 2014 
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1.1 LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA EN AGRICULTURA BIOLÒGICA 
 
 

 
 
 
La agricultura ecológica, se puede definir de manera sencilla como un compendio de 
técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el 
objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y 
proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.  
 
NORMATIVA 
 
La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, en 
que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", 
que fue de aplicación hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre 
la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios. 
 
Actualmente, desde el 1 de enero de 2009, fecha en que ha entrado en aplicación, la 
producción ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007el 
Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 
deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91 y por los Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la 
Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 
con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control y R(CE) 1235/2008 de 
la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 
834/2007 , en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos 
procedentes de terceros países.  
 
(Font: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-
ecologica/default.aspx) 
 
NUEVA REGULACIÓN- BREVE RESUMEN 
 
Reglamento (CE) 834/2007 
 
La producción ecológica debe respetar los sistemas y ciclos naturales. La producción 
sostenible se debe alcanzar, en la medida de lo posible, mediante procesos de 
producción biológicos y mecánicos, a través de la producción vinculada a la tierra y sin 
usar organismos modificados genéticamente (OMG). 
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En agricultura ecológica se prefieren los ciclos cerrados, mediante el uso de recursos 
internos, a los ciclos abiertos, donde se utilizan recursos externos. Los recursos 
externos deberían limitarse, idealmente, a recursos ecológicos provenientes de otras 
granjas ecológicas, materiales naturales u obtenidos mediante procesos naturales y a 
fertilizantes minerales de baja solubilidad. Sin embargo, en casos excepcionales, se 
pueden permitir los recursos sintéticos químicos en el caso de que no sea posible la 
utilización de otras alternativas más apropiadas. Estos recursos son aprobados e 
incluidos en las listas positivas en el Anexo del Reglamento de la Comisión tras haber 
superado una exhaustiva investigación por parte de la Comisión y de los Estados 
Miembros. 
 
Los alimentos podrán ser etiquetados como “ecológicos” sólo si al menos el 95% de 
sus ingredientes agrícolas han sido producidos de manera ecológica.  
 
El uso de organismos modificados genéticamente (OMG) y de productos 
confeccionados a partir de OMG sigue estando prohibido en la producción ecológica. 
Los productos que contengan OMG no pueden ser etiquetados como ecológicos a no 
ser que los ingredientes que contengan OMG hayan sido incorporados al producto de 
manera no intencionada y que la proporción de OMG en el ingrediente sea menor del 
0,9%. 
 
La distribución de productos ecológicos de terceros países está permitida en el 
mercado común sólo si éstos han sido producidos y controlados siguiendo condiciones 
similares o equivalentes a las de la UE. El régimen de importación se ha ampliado con 
la nueva legislación. 
 
Además, se presentaron las bases para la aceptación de la normativa de la UE para 
acuicultura y algas marinas ecológicas en esta legislación. 
 
Área de aplicación: 
 
El Reglamento del Consejo es aplicable a los siguientes productos ecológicos, entre 
los que se incluyen la acuicultura y las levaduras: 

 Productos vivos o sin procesar 
 Alimentos preparados 
 Pienso para animales 
 Semillas y material de reproducción 

Un catálogo de plantas salvajes y algas está también incluido en el ámbito de este 
Reglamento 
No incluidos en este ámbito: 

 Productos para la caza y la pesca de animales salvajes. 
 
 
Reglamento (CE) 889/2008 
 
En el Reglamento de la Comisión (CE) No 889/2008 todos los niveles de producción 
animal y vegetal quedan regulados, desde el cultivo de la tierra y el mantenimiento de 
los animales, hasta el proceso de distribución de alimentos ecológicos y su control. El 
Reglamento da una información técnica y detallada, constituyendo, de esta forma, una 
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extensión del anterior Reglamento, excepto donde se regula de manera distinta al 
Reglamento del Consejo. 
 
Se han añadido múltiples anexos al Reglamento de la Comisión. Entre ellos se pueden 
encontrar los siguientes: 
 

 Productos permitidos en la agricultura ecológica como fertilizantes, tierras 
calcáreas y pesticidas. 

 Requisitos mínimos sobre el tamaño del alojamiento y de las áreas de ejercicio, 
entre los que se incluyen el forraje para el ganado ecológico, según las 
especies animales y su estado de desarrollo. 

 Pienso no ecológico, aditivos alimentarios y ayudas de procesamiento 
permitidas en la producción de piensos compuestos y las premezclas 
permitidas en la agricultura ecológica. 

 Ingredientes no ecológicos, aditivos y ayudas de procesamiento permitidas en 
la producción de alimentos ecológicos (incluida la producción de levaduras). 

 Requisitos del logo Comunitario 
 

Estos anexos y otras partes de este Reglamento de la Comisión pueden ser 
suplementados por la Comisión con el fin de mantenerlos actualizados en relación al 
continuo desarrollo en tecnología, ciencia y el mercado ecológico. 
Se han impuesto medidas de transición con el fin de facilitar la puesta en marcha de 
estas nuevas normas y de incorporar algunas exenciones ya vencidas del anterior 
Reglamento. 
Además de a la legislación para la agricultura y la producción ecológica de la UE, los 
agricultores y procesadores de productos ecológicos operativos deben adherirse 
también a las normas de aplicación general para la producción y el procesamiento de 
productos agrícolas. Esto implica que todas las normas aplicables a la regulación de la 
producción, el procesado, el marketing, el etiquetado y el control de productos 
agrícolas también son aplicables a los alimentos ecológicos. 
 
(Font:  http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_es) 
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1.2. POTENCIACIÓ DE LA  DIVERSITAT ALS CONREUS 
 
 
1.2.1. CONCEPTES PREVIS: TIPUS DE PLANTES HORTÍCOLES, LES FAMÍLIES 
 
 

Solanàcies 
 

tomàquet 
pebrot 

albergínia 
patata 

 

Cucurbitàcies 
 

carbassa 
carbassó 
cogombre 

meló 
síndria 

Lleguminoses 
 

mongeta 
pèsol 
fava 
cigró 
llentia 

Crucíferes 
 

col 
coliflor 
bròquil 
rave 
nap 
ruca 

Liliàcies 
 

ceba 
all 

porro 
espàrrec  

Compostes 
 

enciam 
escarola 
carxofa 

Umbel·líferes 
 

pastanaga 
api 

Gramínies 
 

blat de moro 
 

Quenopodiàcies 
 

bledes 
espinac 

remolatxa 

Rosàcies 
 

maduixa 
 
 

 
Taula1. 
 
 
 
1.2.2. ROTACIONS 
 
És important intentar no repetir, al menys durant 4 o més anys (hi ha rotacions de fins 
a 6 anys), plantes que tinguin algunes característiques comunes com: 
 
 - Que siguin de la mateixa família 
 
 - Que les arrels no “explorin” a la mateixa profunditat 
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Superficials (45-60 cm) Intermèdies  (90-120 cm) Profundes (+120 cm) 
all 

ceba 
api 

bròquil 
col 

coliflor 

enciam 
espinac 

blat de moro 
patata 
porro 
rave 

albergínia 
pèsol 

mongeta 
meló 
nap 

 

cogombre 
pebrot 

remolatxa 
pastanaga 

fava 

carxofa 
carbassa 
carbassó 

 
 

espàrrec 
moniato 
síndria 

tomàquet 
 

 
Taula 2. 
 
- Que no tinguin la mateixa part aprofitable 
 
Arrels i tubercles Flors, fruits o llavors Fulles           Bulbs i tiges 

patata 
pastanaga 
remolatxa 
rave nap 

 tomàquet 
albergínia 

pebrot 
pèsol 

mongeta 
fava 

carbassa 
carbassó  

cogombre 
meló 

síndria 
blat de moro 

bròquil 
coliflor  
carxofa 

enciam 
escarola 

col 
bleda 

espinac 
api 

ceba 
all  

porro  
espàrrec 

 
Taula 3. 
 
 
- Que no tinguin les mateixes exigències de fertilització 
 
 
Exigents  Mitjanament exigents  Poc exigents  Millorants  

patates,  
carbasses, 
carbassons, 
tomàquets,  
pebrots,  
albergínies,  
melons,  
cogombres,  
síndries,  
cols,  
col-i-flors,  
blat de moro  
espinacs  
bledes  

enciams,  
escaroles,  
porros,  
pastanagues, 
remolatxes,  
naps,  
xirivies  

alls,  
cebes,  
raves  

mongetes,  
faves,  
pèsols  

Taula 4. 
 
 
Intentar combinar totes aquestes exigències, si tenim un hort petit, és molt difícil. Per 
tant, hem d’escollir alguna de les opcions per establir la rotació. D’altra banda, en un 
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sòl molt equilibrat podem ésser menys estrictes i repetir algun conreu (si no hi ha més 
remei). 
 
Molts agricultors prefereixen rotar atenent les famílies (un exemple són les rotacions 
proposades per Gaspar Caballero, fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
 
 
 
1.2.3. LES ASSOCIACIONS VEGETALS 
 
Associar plantes és combinar plantes de diferents exigències (com hem comentat en 
les rotacions) però en la mateixa temporada de conreu.  
 
Un efecte beneficiós afegit de les associacions sol ser que: 
 
- s’aprofita millor l’espai (en combinar en el mateix tros de terreny plantes de diferent 
velocitat de creixement...per exemple). 
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 enciam-col  
 Raves-pastanagues  
 Tomaquera/albergínia-enciam 
 Enciams-pastanagues 
 Pastanaga-naps 
 Blat de moro-mongeta-carbassa 
 Cebes/alls -pastanagues 

 
- algunes associacions tenen efectes sinèrgics, és a dir, que una combinació 
determinada (per exemple pastanaga-all) beneficia les dues “sòcies” o al menys a una, 
i l’altra es queda igual. També poden tenir efectes antagònics i les plantes es 
“rebutgen” mútuament. 
 
 Normalment els efectes són a nivell de control o repulsió de plagues i malalties. 

 
 Pastanaga –porros/ceba (repel·lència de mosques de la ceba) 
 Blat de moro-cogombre-bròquil 
 Tomàquet-ceba o tomàquet-col: el tomàquet repèl el cuc de la col 

(Hylenya) 
 Faves-espinacs 
 Maduixes-alls o enciams o mongeta o menta (protecció de l’all de 

pugons i fongs) 
 Api-col  (l’api repèl la papallona de la col) 
 Ceba, alls o porros- enciam o pastanaga (aquestes liliàcies són 

repel·lents d’algunes espècies de pugó i de la mosca de la pastanaga 
(Psila rosae) 
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Taula 5
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1.3. POTENCIACIÓ DE LA BIODIVERSITAT A L’ENTORN DE LA FINCA 
  
En agricultura ecològica hem de tenir molt en compte que hem de afavorir ambients 
que serveixin de refugi, zona de alimentació i/o cria de la fauna beneficiosa. 
 
Si no tenim gaire espai podem afavorir en certa manera la diversitat introduint plantes 
herbàcies o petites mates que facin la funció de plantes- insectari. 
 
 
1.3.1. LLISTAT DE PLANTES-INSECTARI I REPEL·LENTS 
 
La majoria dels horts dels que disposareu tindran dimensions no molt grans (menys de 
100 m2) i per tant ens limitarem a aconsellar plantes insectari de tipus herbaci o petites 
mates.  
Les plantes-insectari ofereixen pol·len i nèctar a la fauna auxiliar (insectes) i a més 
proporcionen refugi i preses alternatives. Aquestes plantes poden estar situades en els 
marges de l’hort o en franges o línies dins de la zona de conreu. 
 
A la taula 7 us afegim algunes de les plantes que tenen aquets important paper a 
l’hort: 
 
Moltes d’aquestes plantes o les seves llavors es poden adquirir en centres de 
jardineria o botigues online (veure l’apartat del dossier recursos a Internet). 
 
Es clar si teniu de manera natural aquestes plantes (moltes són plantes silvestres) és 
més raonable conservar-les que tenir que plantar-les. Un cas típic són els caps blancs, 
una planta molt estesa a la nostra zona. 
 
En els horts de grans dimensions podem pensar en introduir diversitat vegetal 
mitjançant plantacions d’espècies arbustives a tot el voltant de l’hort. Es tractaria de fer 
una mena de tanca vegetal amb diferents espècies d’arbusts. 
 
Altres espècies a afegir a les de la taula 7 són: 
 

Herbàcies silvestres: 
 
Nom català castellà  científic 
blet blanc  cenizo    Chenopodium album 
Borratja  borraja   Borago officinalis L., 
consolda  consuelda  Symphytum officinal 
calèndula  calendula  Calendula arvensis 
gavó   pegamoscas   Ononis natrix 

 
 

 
A més i a tot un seguit de plantes que tenen una funció repel·lent de algunes plagues 
de l’hort (insectes, nematodes, etc...). Un recull de les més interessants: 
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Nom català  castellà  científic 
 

clavell d’agost, tagetes   Tagetes erecta 
caputxina  capuchina  Tropaeolum majus 
sàlvia   salvia    Salvia officinalis 
ruda   ruda    Ruta graveolens 
romaní   romero   Rosmarinus officinalis 
dàlia   dalia    Dahlia spp. 
alfàbrega  Albahaca   Ocimum basilicum 
sajolida  Ajedrea   Satureja hortensis 
donzell   Ajenjo    Artemisia absinthium 
caps d’asse  lavanda  Lavandula stoechas 
espígol   espliego  Lavandula angustifolia 
 
 
 
 
 

 
Taula 7.  
 

 
1.3.2. TANQUES VEGETALS 
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Quan tenim horts de dimensions més gran poden plantar una tanca vegetal 
amb diverses espècies d’arbres i arbusts. 
 
Aquí teniu una llista parcial de alguns arbusts que han demostrar tenir una 
bona funció de refugi i alimentació per a la fauna auxiliar (fauna útil que 
controlarà la majoria de les nostres plagues) 
 

Arbusts: 
 
esbarzer  zarza    Rubus sp 
arç blanc  espino albar   Crataegus monogyna 
arboç  madroño  Arbutus unedo 
llentiscle  lentisco   Pistacia lentiscus 
marfull  durillo   Viburnum tinus 
aladern, aladiern  Rhamnus alaternus 
sanguinyol cornejo  Cornus sanguinea 
saüc,  sauco    Sambucus nigra 
aranyoner endrino  Prunus spinosa 

 baladre adelfa   Nerium oleander 
 ginestes genistas  Spartium ,Sarothamnus, Genista, 
 
 
 

En aquest llistat no hem inclòs els arbres donat que s’utilitzaran en casos 
d’extensions agrícoles més grans de les típiques dels horts d’autoconsum. 
 
de tota manera si planteu arbres, arbusts o mates aquestes són algunes 
distàncies de plantació per a cada grup vegetal: 
 

Arbres grans: 8 a 12  m 
Arbusts grans : 4 a 6 m 
Arbusts mitjans : 2 a 3 m 
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Mates i herbàcies: 1 a 0,5 m 
Fig 2. Esquema ideal de una tanca en una finca de grans dimensions 
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1.4. PLAGUES I MALALTIES. PREVENCIÓ I CORRECCIÓ 
 
1.4.1.  ALGUNES PLAGUES I MALALTIES MÉS FREQÜENTS 
 
TAULA 8: PLAGUES, MESURES PREVENTIVES I TRACTAMENTS 
 
Plaga/malaltia Cultius afectats Mesures preventives Tractaments fitosanitaris ecològics 

 
Altres tractaments/ Observacions 

 
pugó Enciams, faves, 

carxofes, cols 
- Limitar la fertilització nitrogenada 
- evitar problemes de reg (excés o 
manca d’aigua) 
- esponjar  el terra 
- utilitzar encoixinats 
- Cobertes vegetals de gramínies 
(afavoreixes fauna auxiliar) 
- Evitar presència de formigues 

- Tractament amb sabó de potassa (es troba en 
format pastilla o líquid). Els tractaments amb 
sabó han de ser molt freqüents. 
 
- Insecticides naturals: rotenona*, piretrines 
naturals*, nim (neem o azadiractina). 
 

 
Extracte fermentat d’ortigues, extracta 
d’all. L’all també té efecte fungicida 
 
La rotenona i les piretrines són 
insecticides d’ampli espectre que també 
maten als depredadors i parasitoides.  

Mosca blanca Cols, 
tomàquets, 
cucurbitàcies, i 
altres, fruiters 

- rotacions 
- Limitar fertilització nitrogenada 
- Mantenir humitat al sòl. 

- Tractament amb sabó de potassa 
 
- Insecticides naturals: nim 
 
 
- En cas d’atac important: nim + sabó de 
potassa/  nim+ oli d’estiu 
 
- oli d’estiu  
 
- Tractament amb Beauveria bassiana (fong 
paràsit)+olis minerals 
 
- tractament amb piretrines naturals 

 
- Afecten directament i en afavorir la 
“negrilla” i poden transmetre virosis 
(patata, tomàquet, etc...) 
 
- Extracte fermentat d’ortigues (purí). 
 
-l’albergínia i el tabac funcionen com a 
trampes “d’atracció”. 
 
- Trampes cromàtiques adhesives 
grogues des de l’ inici del conreu. 
 

Trips  
 

Cebes, porros, 
pèsols 
 
 
 

 
- Limitar fertilització nitrogenada 
 
- Evitar excessos de sequera 
 

- Tractament amb sabó de potassa 
 
- olis d’estiu 
 
- spinosad (espinosad) 

- poden transmetre virosis (tomàquet, 
etc...  
 
 
- Trampes cromàtiques adhesives blaves 
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- avançar la sembra i plantació de 
pèsols i cebes per evitar la calor 

 
- Insecticides naturals: nim 
 
- tractament amb piretrines naturals 
 
- Tractament amb Beauveria bassiana (fong 
paràsit 
- En cas d’atac important: nim + sabó de 
potassa 
 
 
 

des de l’inici del conreu. 
 
- Plantació de plantes insectari com 
romaní i olivarda que atreu a la fauna 
auxiliar. 

aranya vermella 
(àcars) 

Mongetes, 
carbassons, 
carbasses, 
pèsols, 
tomàquets 

- Limitar fertilització nitrogenada 
 
- rotacions 
- Mantenir l’ humitat al sòl 
- polvoritzar amb aigua les fulles 
- Cobertes vegetals (atreu fauna 
auxiliar) 
 

-tractament amb sofre 
 
- tractaments amb oli d’estiu 
 
- Insecticides naturals: nim+sabó potàssic 
 

Incompatibilitats: No barrejar en cap cas 
olis minerals i sofre. Han de passar 40 
dies entre un tractament i l’altre. 
 
- Extracte fermentat d’ortigues (purí) 

Tuta absoluta 
Arna del 
tomàquet 

tomàquets - rotacions 
- destruir les plantes afectades i els 
fruits(o compostar-les) 

- Col·locació massiva de trampes l’inici de la 
floració (trampes d’aigua amb feromones). 2 o 3 
trampes cada 1.000 m2. 
 
-  Tractament amb nim (Azadiractina) 
 - Bacillus thuringiensis var. Kurstaki  
Bacillus thuringiensis var. Aizawai 
-  Spinosad 
 

Alternar els tractaments amb insecticides 
naturals, dues vegades seguides un, 
després dues l’altre... 

Minadors 
(Lyriomiza spp.) 

  - Trampes cromàtiques adhesives grogues des 
de l’inicio del conreu. 
 

 

Erugues 
menjadores de 
fulles 
(eruga de la 

Cols, 
bròquils,coliflors 
i enciams 

- rotacions 
-plantar plantes aromàtiques 

- Tractament amb Bacillus thuringiensis var. 
Kurstaki (és específica de erugues de 
papallones) 
 

L’spinosad pot tenir efectes sobre les 
poblacions d’insectes depredadors. Cal 
controlar el seu ús. 
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col,....) -tractament amb “spinosad” 
Cucs grisos 
(papallones 
nocturnes) 

Enciams, cols, 
maduixeres 

- treballar el sòl a la tardor i a 
l’hivern 

- Tractament amb Bacillus thuringiensis var. 
Kurstaki (és específica de erugues de 
papallones) 

 

Cucs de filferro Patates, 
pastanagues, 
enciams, 
maduixeres, 
tomàquets i 
pebrots 

- evitar utilitzar compost massa 
fresc (poc madur) 
- rotacions 

- Trampes amb trossos de patates o 
pastanagues damunt del sòl (al matí es retiren 
amb els cucs) 

 

Mosca de la 
fruita 

La major part 
dels fruiters 

-recollir fruita caiguda i cremar-la o 
compostar-la (elevant la 
temperatura) 

- Trampes amb substàncies alimentaries 
atraients  
 
- Tractament amb “Spinosad”  

 

Escarabat de la 
patata 

Patates, 
albergínies, 
tomàquets 

 - Tractament amb Bacillus thuringiensis var. 
tenebrionis (no serveixen altres tipus, aquest és 
específic per larves de coleòpters) 
 
- eliminació manual dels ous situats al anvers de 
les fulles 

Incompatible amb productes molt alcalins 
com el sabó de potassa. 

Xinxa verd Tomàquets, 
pebrots, 
cucurbitàcies, 
brots de fruiters 

- Evitar excessiva humitat (excés de 
regs) 

- Tractament amb Beauveria bassiana+olis 
minerals (en primers estadis larvals) 
 
- Tractament amb nim 
 

- en el tomàquet deteriora molt el fruit 
Es poden utilitzar com a planta trampa, la 
mongeta però també les males herbes 
com els blets blancs. 

Llimacs i 
cargols 

 -controlar les zones amb 
encoixinats. 
 
- regar les plantes amb infusió de 
cafè 
 
- barreres de cendres, serradures 
fines, fulles de pi, fosfat fèrric 

- Trampes de cervesa 
 
- teules i maons com a zona d’acumulació 

Revisar les trampes amb certa 
freqüència a vegades cau a la trampa 
fauna útil com les musaranyes 

Grill cadell 
 (grillo-topo) 

Patates, arrels 
de plantes joves 

 - Trampes amb pots de vidre (10 cm) enterrats 
arran de terra 
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-Omplir les galeries amb aigua 
- boles de segó+sucre+rotenona 

Cotxinilles Tarongers, 
llimoners, 
figueres, i altres 
fruiters 

- Evitar l’excés de branques 
(esporga) 

- Tractament amb sabó de potassa 
 

 

Formigues   - aplicar una capa d’ 1 cm de “Terra de 
Diatomea” just a la base de les plantes on van 
les formigues  
 
 

En els casos dels remeis casolans cal 
repetir els tractaments vàries vegades 
 
 
 
 
 

MALALTIES 
 
 
Oïdi (cendrosa) cucurbitàcies - No mullar les fulles al regar. 

 
- en fases inicials, treure les fulles 
afectades 
 
- millorar la “ventilació” entre plantes 

- Tractaments amb sofre en pols (preventiu) 
 
- Tractament amb pròpolis (preventiu) 
 
- Tractaments amb productes amb coure 
(preventiu)  
 
 
 
 
 

 

Míldiu Solanàcies, 
enciams, cols, 
cebes 

- sembrar en marcs amplis 
(ventilació) 
 
- Esporgar i eliminar les fulles 
afectades. 
 
- compostar les plantes afectades 

- Tractaments amb productes amb coure 
(preventiu). Especialment sulfat de coure. 

Cal no abusar del coure ja que és un 
metall pesat. Cal buscar alternatives 
 
Productes amb coure: els permesos en 
agricultura ecològica són el sulfat de 
coure (“caldo Bordelès”), l’oxiclorur de 
coure, òxid cuprós, hidròxid de coure. 
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Podridura 
(fongs de coll i 
d’arrel) 
 

Enciams, cebes, 
maduixes 

- associar els cultius amb all 
 
- Limitar fertilització nitrogenada 
 
- Evitar regs excessius i 
acumulacions d’aigua a la base de 
les plantes 

- Tractament amb Trichoderma harzianum (fong 
antagonista) 

Un dels preparats comercials de 
Trichoderma és “Tricodermas 3x4g” (es 
trova a la botiga online d’Ecotenda) 

Virus Tomàquets, 
carbassons, 
melons i 
síndries 

- cremar les plantes afectades (el 
compostatge no elimina els virus) 

Controlar les poblacions de pugons i mosques 
blanques (possibles transmissors de virosis) 
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1.4.2.  LLISTAT DELS PRODUCTES FITOSANITARIS PERMESOS EN 
AGRICULTURA ECOLÒGICA  
 
Els productes enumerats són substancies actives. Els productes comercials formulats 
a partir d’aquestes substancies tenen noms molt diversos i depenen de les diferents 
cases comercials que els fabriquen. 
 

 sofre (fungicida, acaricida, repel·lent) 
 polisulfur de calci (fungicida, insecticida, acaricida) 
 bicarbonat de potassi (fungicida) 

 
 òxid cuprós (fungicida) 
 oxiclorur de coure (fungicida) 
 sulfat tribàsic de coure (fungicida) 
 sulfat cuprocàlcic (fungicida) 
 hidròxid cúpric (fungicida) 
 octanoat de coure (fungicida) 

(els compostos amb coure tenen un límit d’aplicació de 6 kg de coure/ha i any 
 

 sorra de quars (repel·lent) 
 permanganat de potassi (fungicida bactericida; només arbres fruiters) 
 fosfat fèrric  (mol·lusquicida) 
 hidròxid de calci (fungicida) 
 bicarbonat de potassi (fungicida) 

 
 olis vegetals (insecticida, acaricida, fungicida, inhibidor de germinacions) 
 oli de parafina (olis d’estiu; insecticida, acaricida) 
 olis minerals (insecticida, fungicida; només arbres fruiters)) 
 sals potàssiques d'àcids grassos vegetals (sabó de potassa; insecticida) 

 
 espinosad (insecticida) 

 
 Microorganismes, bacteris i fongs: 

 Bacillus thuringiensis kurstaki (insecticida) 
 Bacillus thuringiensis israelensis (insecticida) 
 Bacillus thuringiensis aizawai (insecticida) 
 Beauveria bassiana (insecticida) 
 Tricoderma harzianum (fungicida) 

 
 azadiractin  de Azadirachta indica (oli de nim; insecticida) 
 piretrines de Chrysantemun cinerariaefolium (insecticida) 
 quasia de Quassia amara (insecticida i repel·lent) 
 rotenona de Derris spp, Lonchocarpus spp.i Terphrosia spp. (insecticida) 
 lecitina (insecticida) 

 
 Lecitina (fungicida) 
 gelatina (insecticida) 
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 proteïnes hidrolitzades (atraients per a trampes d’insectes) 
 fosfat diamònic (atraient) 
 feromones (atraients) 
 (*) piretroides (únicament deltametrina o lamdacihalotrina); només per a 

Batrocera oleace i Ceratitis capitata. És una substancia sintètica) 
1.4.3. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES D’ ALGUNS PRODUCTES AUTORITZATS 
EN AGRICULTURA ECOLÒGICA 
 
Aceite de neem (Azadiracta indica) 
Sustancia activa: azadiractina  
Acción: INSECTICIDA (de amplio espectro) 
Plagas que controla:. Insectos en cualquier estado larvario y de pupa.  
Orugas de mariposas, escarabajos (escarabajo de la patata), moscas, mosquitos, 
trips, mosca blanca, araña roja, pulgón, cochinillas, saltamontes, chinches, nematodos 
. 
Cómo funciona: contacto directo e ingestión, cierta acción sistémica. Afecta la 
transformación de larva a adulto. No afecta a adultos ni huevos. Respeta fauna 
auxiliar. 
Tarda de 3 a 15 días en producir efecto (no es de “choque”) 
  
Aplicación  
Fumigación primeras horas mañana o atardecer (en horas bajas de calor y de 
irradiación solar). En caso necesario repetir cada 8 días. 
Incompatibilidades:  
pH de caldo que esté entre el 6 y 6,5. 
No se puede mezclar con productos alcalinos (azufre, oxicloruro de cobre, precaución 
con el jabón potásico).  
Puede ser mezclado con insecticidas rutinarios. siempre que el pH, no exceda de 7. 
Mezclas habituales: con BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Control de 
orugas y mariposas 
 
 
Bacillus thuringiensis  
Sustancia activa: Bacillus thuringiensis  
Acción: INSECTICIDA (específico según la variedad de Bacillus) 
Plagas que controla: Algunos grupos de Insectos en estado larvario (más eficiente en 
los primeros) 
 B. t. var. Krustaki (orugas de mariposas; ej: Tuta absoluta) 
 B. t. var. Aizowai (orugas de mariposas) 
 B. t. var. tenebrionis (escarabajo de la patata) 
 B. t. var. Israelensis (mosquitos; zonas húmedas, redes viarias y de servicios) 
Cómo funciona: ingestión (endotoxinas). Parálisis del intestino, por lo que el insecto 
deja de alimentarse. No afecta a adultos ni huevos.  
  
Aplicación  
Fumigación al atardecer. pH del agua (neutro; aprox. 7). Se recomienda mezclar con 
azúcar al 0,5-1% (atrayente alimentario) o resina de pino como filtro de UV.  
Incompatibilidades:  no mezclar con productos que alteren el pH (jabón potásico), o de 
acción bactericida ( oxicloruro de cobre). Tampoco con aceite de verano ni con 
piretrinas. Es compatible con el azufre. 
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Mezclas habituales: con aceite de neem  
Toxicidad: no son peligrosos para personas, animales o medio acuático, ni para fauna 
auxiliar. 
No hay plazo de seguridad (recolección) 
Jabón potásico 
Sustancia activa: Jabón potásico (sales potásicas de ácidos grasos)  
Acción: INSECTICIDA  
Plagas que controla: Mosca blanca, Araña roja, Trips, Cochinillas y Pulgones. 
  
Cómo funciona: Actúa por contacto: deshidratación y posterior muerte. No es de 
“choque” 
 Aplicación :  
No aplicar el producto en periodos de altas temperaturas o durante periodos de alta 
intensidad lumínica. No aplicar en cultivos que sufran cualquier tipo de estrés 
Incompatibilidades: tiene reacción alcalina (básica) . Es incompatible con productos 
ácidos (pH<7) y con azufre. 
Mezclas habituales:  
Toxicidad: no tóxico  
 
Piretrina natural 
Sustancia activa: Piretrinas extraídas de Chrysanthemum cinerariaefolium  
Acción: INSECTICIDA  
Plagas que controla: pulgones, cochinillas, trips, mosca blanca, ácaros, pequeños 
escarabajos 
  
Cómo funciona:  de “choque”. Por ingestión y contacto. Actúa sobre el sistema 
nervioso  central del insecto. En caso de ataques graves repetir tratamiento a los dos 
días u hacer un tercer tratamiento a la semana o diez días.  
  
Aplicación Es un producto fotosensible (se degrada con la luz), de modo que su 
aplicación debe realizarse en las horas de menor insolación (al atardecer).  
No es recomendable utilizar en momentos con condiciones climatológicas cambiantes, 
como posibilidad de heladas o altas temperaturas.  
Utilícese en caso de reconocida necesidad, no sobrepasando las dosis recomendadas.  
Incompatibilidades: Incompatible con preparados alcalinos.  
Mezclas habituales:  
Toxicidad:  baja toxicidad; persistencia unos 3 días. 
 
 
Aceite parafínico  
Sustancia activa: Aceite parafínico (es un tipo de aceite mineral)  
Acción: INSECTICIDA  
Plagas que controla: Contra cochinilla, mosca blanca, pulgón y ácaros (araña roja).  
  
Cómo funciona: produce una capa impermeable sobre el insecto o en zonas donde se 
encuentra protegido que le impide respirar.  
  
Aplicación  
Incompatibilidades: No mezclar con azufre o cobre.  
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BEAUVERIA BASSIANA 
Sustancia activa: BEAUVERIA BASSIANA 
Acción: INSECTICIDA  
Plagas que controla: Actúa contra mosca blanca, araña roja, pulgones y trips. También 
se observado eficacia en orugas de mariposas y escarabajos.  
  
Cómo funciona: esporas de un hongo microscópico. Su modo de acción es mecánico, 
destruyendo la cutícula de los insectos, lo que provoca su deshidratación y 
absorbiendo los nutrientes del interior de sus células. 
Permanece en el medio hasta 21 días.  
   
 
Azufre 
Sustancia activa: azufre  
Acción: FUNGICIDA (hongos ectoparásitos) y ACARICIDA  
Plagas /enfermedades que controla: control preventivo y curativo de oídios (cenizilla, 
cendrosa...) y el control de ácaros (arañas rojas y amarillas). 
  
Cómo funciona:  
  
Aplicación : en polvo o algunos productos preparados para aplicar  con agua. No 
aplicar a temperaturas demasiado elevadas. No aplicar en cultivos cuyos frutos sean 
destinados a conserva ni en variedades sensibles de frutales como albaricoquero, 
manzano y peral.  
Incompatibilidades: Deben transcurrir 21 días entre la aplicación de estos productos y 
la de un aceite mineral o viceversa .  
Mezclas habituales: Azufre y oxicloruro de cobre. 
Toxicidad:  irritante (Xi)  
 
Oxicloruro de cobre 
Sustancia activa: Oxicloruro de cobre 
Acción: FUNGICIDA (hongos endoparásitos) y cierta acción BACTERICIDA 
Plagas /enfermedades que controla: Especialmente efectivo contra roya, mildiu, 
antracnosis, alternaria, monila , repilo. bacteriosis, 
Mezclas habituales:  azufre, 
 
Sulfato cuprocálcico (Caldo bordelés) 
Sustancia activa: Sulfato cuprocálcico  
Acción: FUNGICIDA (hongos endoparásitos) 
Plagas /enfermedades que controla: Mildiu, moteado, abolladura, monilia, alternaria, 
royas y otros hongos. 
En AE los productos con cobre se deben utilizar con precaución y se fijan unos límites: 
Hasta 6 kg de cobre por ha y año  
 
Fosfato de hierro 
Sustancia activa: Fosfato de hierro (Nombre comercial Ferramol) 
Acción: MOLUSQUICIDA  
Plagas /enfermedades que controla: caracoles y babosas   
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Cómo funciona: cebo atrayente, una vez ingerido mueren. Se aplica a voleo de 
manera uniforme alrededor de las plantas al inicio de la infestación. El efecto 
molusquicida puede durar hasta 2 semanas debiendo de reaplicarse tan pronto como 
el cebo se haya consumido. 
Aplicación : Granulado , bastante resistente a la lluvia 
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1.5. ADOBAT ORGÀNIC I INORGÀNIC ECOLÒGIC 
 
 
1.5.1. ADOBS ORGÀNICS: FEMS 
 
 
Taula 9. Dosis i característiques dels principals tipus de fems 
 
Tipus de fems  Dosis 

(aproximades)  
Algunes característiques  

Ovella  5-20 Tn/ha  
(0,5-2 kg/m2)  

Es un fem calent (cal evitar la seva aplicació 
sinó està ben madurat). Es el més equilibrat en 
quan als diferents nutrients. Especialment ric en 
N i Ca.  

Cabra  5-20 Tn/ha  
(0,5-2 kg/m2)  

Similar al d’ovella (més calent i ric en nutrients = 
més fort)  

Vaca  10-50 Tn/ha  
(1-5 kg/m2)  

Fem fred. Pobre en nitrogen (N). Activa molt la 
vida microbiana del sòl.  

Cavall  10-50 Tn/ha  
(1-5 kg/m2)  

Es un fem molt calent (cal evitar la seva 
aplicació sinó està ben madurat). Nutrients 
similars als de vaca.  

Gallina  0,5-3 Tn/ha  
(50 a 300 gr/m2) 

Molt ric en nitrogen (N) i calci (ca). Es molt fort.  
Utilitzar amb molta precaució (pot cremar les 
plantes) o barrejar amb altres fems o afegir-lo al 
compost.  

Conill  1-4 Tn/ha  
(100 a 400 
gr/m2)  

Molt ric en nitrogen (N) i calci (ca). Es molt fort.  
Utilitzar amb molta precaució (pot cremar les 
plantes) o barrejar amb altres fems o afegir-lo al 
compost.  

 
En sols arenosos es millor aportar la mateixa dosis fraccionada en dos vegades per tal 
de evitar la pèrdua de nutrients per rentat  (lixiviat). 
 
 
Algunes aspectes importants sobre els fems: 
 
 Diversitat d’opinions sobre si cal soterrar o no immediatament els fems (sense 

soterrament pèrdues de nitrogen al 30 % i soterrat fins al 10%)  
  Els fems frescos  (poc madurats o compostats) s’aporten de 4 a 6 mesos 

abans del conreu. 
 Els fems madurs (vaca) s’aporten de 3 a 4 mesos del conreu. 
  Els fems de cavall, ovella i aus (acció rapida) s'aporten 1 a 2 mesos abans. 
  Moltes de les aportacions es faran a la tardor o a l'hivern. 
  L’acció millorant i nutritiva del fem pot durar fins a 3 anys (en sòls argilosos ) i 

2  anys en els arenosos.  
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1.5.2. ADOBS ORGÀNICS: COMPOST 
 
El compost es pot definir com un tipus de matèria orgànica que ha estat estabilitzada 

fins a transformar‐se en un producte semblant a les substàncies húmiques del sòl, que 

està lliure de patògens i de llavors de males herbes.  
 
Dosis d’aportació 
 
En la taula s’indiquen les dosis de compost  que cal aportar (per temporada) i atenen a 
les exigències de les plantes. 
 
Taula 10. 
 
Exigents   
(3 a 6 kg/m2)  

Mitjanament exigents   
(1 a 3 kg/m2)  

Poc exigents  
(no necessiten o ha de estar en 
fase de mineralització)  

Compost fresc  o  
semi-madur  
Carxofa  
Cards  
Carbasses i carbassons  
fonoll  
blat de moro  
melons  
patates  
tomàquets  
pebrots  
albergínies  
cogombres  
síndries  
Compost madur  
api  
cols  
col-i-flors  
bòquil  
espinacs  
porros  

Compost madur  
enciams  
escaroles  
espàrrec  
pastanagues  
remolatxes  
xirivies  
mongetes  
pèsols  
Julivert 
Bledes  

alls  
cebes  
raves  
naps  
col de Brussel·les  
endívia  
faves  

 
 Compost semi-madur (2 a 3 mesos): s’aplica sobre la terra 
 Compost madur (de 6 a 9 mesos): sobre terra o barrejat superficialment 
 Compost en fase de mineralització (més d’un any): es pot barrejar amb la terra  
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1.5.3. ADOBS VERDS 
 
Es tracta de cobertes de vegetació sembrada o espontània que s'utilitzarà per dos 
raons principals: 
 
 
  Per que fan una funció de protecció del sòl mentre no hi ha un conreu (efecte 

paraigua: protecció de l’erosió, etc..). 
 Per que quan s’incorporen al sòl són un veritable adob (adob verd)  que aportar 

matèria orgànica que es mineralitza ràpidament 
 
 
Quines plantes  se sembren com com adob verd? 
 
  Alguns exemples:  
 

• lleguminoses, com a fixadores de nitrogen: veces, trèvols, alfals, 
trepadella, faves o  pèsols farratgers. 

• gramínies, per obtenir més aportació d’humus, generalment associades 
amb lleguminoses : raigràs italià, Bromus i cereals (ordi, civada, sègol, 
sorgo); 

• crucíferes, pel seu ràpid desenvolupament i bona mobilització de les 
reserves minerals del sòl (sobretot K), a més de la seva adaptabilitat als 
sòls pobres i la seva capacitat nematicida : col, colza i rave farratgers, 
nap, mostassa blanca. 

 
Per horts petits una bona barreja és la fava farratgera i veça. 
 
Alguns barreges i dosis de sembra (taula 11). 
 

Família  Especies Siembra Dosis 
(gr/m2) 

Duración 

Crucífera Rábano forrajero Febrero-
Mayo 

2 Menos de 2 
meses 

Crucífera Mostaza blanca Febrero-
Mayo 

1,5 Menos de 2 
meses 

Hidrofilácea  Facelia Marzo-
Junio 

1,5 Menos de 2 
meses 

Leguminosa + 
gramínea 

Veza + avena Febrero-
Mayo 

10 + 10 De 2 a 4 
meses 

Leguminosas + 
gramínea 

Veza + guisante forrajero + 
avena 

Febrero-
Mayo 

6+7+6 De 2 a 4 
meses 

Leguminosas veza + guisante forrajero Febrero-
Mayo 

10+6 De 2 a 4 
meses 

Leguminosa Guisante forrajero Enero-
Abril 

20 De 2 a 4 
meses 
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taula 12. 
 
 
Cóm es fa un adob verd? 
 
 
  Preparació de la terra: que l’espai estigui esponjós, sense terrossos i 

anivellat (com si fos un altre conreu). 
 

  Sembra (segons dosis indicades a les taules). La sembra es fa a “voleo”. Si es 
sembra una barreja, aquesta s’ha de fer abans. Un cop sembrar cobrir 
lleugerament les llavors amb passada de rasclet.  

 
 Segues: un cop passada la floració i abans de la formació de grana.  

Tallar amb destroçadora a diferents alçades de manera que sigui més fàcil 
d’incorporar. 
Deixar assecar uns dies per facilitar d'incorporació. 

 
 Soterrament: a 10-15 cm de fondària (motocultor). L’ideal és de tres setmanes 

a un mes abans del establiment del nou conreu a la parcel·la 
 

 
 
 
1.5.4. ADOBS MINERALS 
 
 
Aquest adobs s’utilitzen per corregir eventuals deficiències en algun nutrient (la qual 
cosa es més aviat excepcional i caldria tenir una analítica del terra per tal de confirmar 
aquesta carència). 
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Els adobs minerals es poden classificar atenent al seu element dominant, però tenen 
una gran quantitat d’altres elements interessants: 
 
 
 
 
 
Materials rics en sílice 
 

Exemples: basalt, granit, el pòrfir,  neiss 
Composició: 50% de Sílice (Si); 2 1ª 10% de magnesi 
(Mg); 2-12% de potassi (K) i altres oligoelements 
Dosis: de 300 a 2000 kg/ha 

Materials rics en nitrogen 
 

Exemples: Nitrats de Xile (es el únic adob mineral amb 
nitrogen) 
16% de nitrogen (N) i 25% de sodi (Na) 
Cal vigilar la salinització del sòl per causa del Na. 

Materials rics en fòsfor 
 

Fosfats naturals i fosforites, fosfal i escòries de Thomas 
25-35% de anhídrid fosfòric 
Dosis: de 50 a 60 kg/ha 

Materials rics en potassi 
 

Roques si lícies, Pathenkai (sulfat de potassi i magnesi) 
Rarament són necessàries aportacions de potassi (K) 
28% K; 8% Mg i 18% de sofre (S)  
Les cendres de fusta són un bon substitutiu i aporten de 
5 a 9% de K. 

Materials rics en magnesi 
 

Roques si lícies, Pathenkai, dolomites i sulfat de 
magnesi. 
Dosi: dolomites (només en sòls àcids o neutres; 200 - 
500 kg/ha) 
Sulfat de magnesi (en sòls calcaris; dosis de 200 - 4400 
kg/ha) 

Materials rics en calci 
 

Calcari i margues, cretes fosfatades i guix 
Dosi: calcari 300 - 2000 kg/ha 
          margues: interessants per a sòls arenosos perquè 
contenen argiles; 3 - 15 kg/ha 
          cretes fosfatades 300 - 1500 kg/ha 
  
 

 
Taula 13. 
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1.6. REG 
 
1.6.1.  TIPUS DE REG MÉS FREQÜENTS. 
 
 
Tipus de regs més 
freqüents  

Avantatges  Desavantatges  

Mànega  Econòmic  Temps  
a vegades no es rega bé  
compacta i crea crosta superficial 
si es molt llarga complica la seva 
utilització  

Regadora  Econòmic  Molt de temps  
Utilitzar en casos puntuals o horts 
molt petits  
Imprescindible pels regs de 
plantació  

Reg per inundació  Econòmic  
No hi ha despesa 
energètica (gravetat)  

Temps (no es pot automatitzar)  
Terreny molt ben anivellat (feina)  
Compacta molt la terra  
Molta “lixiviació” de nutrients  
Molta despesa d’aigua  

Reg per aspersió (a 
pressió)  

Poc temps (es pot 
automatitzar)  
Reg uniforme (similar a la 
pluja)  

Inversió econòmica  
Despesa energètica (bombes, 
etc..)  
Pot afavorir presència de fongs a 
les fulles (tomaqueres, 
cogombres..)  

Reg localitzat  
(a baixa pressió)  

Poc temps (es pot 
automatitzar)  
Estalvien molta aigua  

Inversió econòmica  
Normalment poca o cap despesa 
energètica  

 
Taula 14. 
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1.6.2.  DESCRIPCIÓ D’UN SISTEMA BÀSIC DE REG PER DEGOTEIG  
 

Fig. 3 
 
 
1. Toma d’aigua i clau general 
2. Filtre  
3. Programador  
3’. Regulador de pressió (normalment després del programador) 
4. Canonada principal (25 o 33 mm) 
5.  Canonada de 16 mm  
6. Unió principal/secundària 16 mm  
7. Clau de pas 16 mm  
8. “T” de 16 mm  
9. Reg de degoteig 16 mm (25 a35 cm separació degotadors)  
10. Taps (16 mm).  
 
 

Alguns consells abans de comprar i fer d'instal·lació: 
 

 Calculeu tot el espai de cultiu que necessiteu regar i, per tant, les 
canonades secundaries de reg (això permetrà dimensionar les 
canonades principals). 

 
 Els diferents materials i tipus de canonades suporten diferents pressions. 
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 Si connecteu a xarxa d’aigua potable, preguntar pressió de sortida (es 
possible que necessiteu reguladors de pressió) 

 En cas necessari penseu en que podeu fer sectors de reg (amb claus de 
pas o electrovàlvules). 

 Si teniu dubtes aneu a un bon professional amb el vostres esquema de 
reg (ell us ho dimensionarà).  

 
1.6.3. NECESSITATS DE REG 
 

 Les necessitats de reg depenen del tipus de sòl, climatologia i el cultiu. 
 El mètode tradicional és l’observació directa de la terra  i de l’aspecte de 

la planta. 
 El mètode agronòmic es basa en la evapotranspiració de les plantes de 

conreu i del sòl i en el balanç d’aquest amb les precipitacions (pluges). 
Si hi ha més evapotranspiració que puges, s’ha de regar. 

 Hi ha aparells que mesuren la humitat del terra (higròmetres) 
 La taula adjunta és molt orientativa, pensada en la nostra zona i per sòls 

sorrencs (molt permeables i amb poca capacitat de emmagatzemar 
aigua). 

 
Mes  Freqüència  Quantitat aigua  

Gener   La pluja compensa les 
pèrdues d’aigua  

Febrer   La pluja compensa les 
pèrdues d’aigua  

Març  1 reg cada 5 dies  3 l/m2  
Maig  1 reg cada dos dies  3 l/m2  
Juny  1 reg/diari  4 l/m2  
Juliol  2 regs/diaris  5 l/m2  
Agost  2 regs diaris  5 l/m2  

setembre  1 reg/diari  4 l/m2  
Octubre  1 reg cada 5 dies  3 l/m2  

Novembre   

La pluja compensa les 
pèrdues d’aigua  

Desembre   

La pluja compensa les 
pèrdues d’aigua  

 
 Taula 15. 
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1.7. PLANIFICACIÓ DE CONREUS  
 
1.7.1. QUANTES PLANTES DE CADA TIPUS HI POSEM? 
 
És aconsellable fer una previsió de les necessitats de verdura que tenim en funció dels 
nostres hàbits de consum.  Per tal de proporcionar una idea aproximada , les taules 16 
a 18 indiquen el consum de verdures d’una família de 4 persones i estima les 
necessitats de superfície per a cada conreu (en m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 16. 
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Taula 17. 
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Taula 18. 
 
 

 
 
Un aspecte important a l’hora de allargar l’època de collita es esglaonar els conreus , 
es a dir, no plantar tots els peus el mateix dia. Així, per exemple, per tenir de manera 
regular enciams podem plantar cada 15 dies o un més una quantitat raonable (de 10 
enciams).  
 
Bé, haurem de anar afinant any rere any per tal que la nostra producció a l’horta 
encaixi amb les nostres necessitats i gustos a l’hora de consumir la verdura produïda. 
Cal ,com en altres casos, anar anotant que és el que ens ha faltat, en quina època i 
que ens ha sobrat,... 
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1.7.2. MARC DE PLANTACIÓ 
 
No tots els conreus es plantaran a les mateixes densitats o distàncies. Algunes plantes 
com els alls o les cebes es planten força juntes i altres com els carbassons  els 
plantarem força separats. Per tal de tenir unes nocions dels marcs o distàncies de 
plantació cal consultar la taula 19. 
 
Una advertència: diferents autors indiquen, a vegades,  diferents marcs de plantació, 
per tant trobareu altres dades i possibilitats. Aneu provant i obtenint el marc ideal per a 
la vostra manera de conrear. En general podem dir que una terra esponjosa i molt fèrtil 
pot admetre uns marcs de plantació més reduïts,  però sempre es aconsellable que les 
plantes puguin desenvolupar-se segons el seu potencial de creixement. 
 
Hi ha pagesos que utilitzen marcs de plantació molt densos per tal de evitar el 
creixement de les herbes competidores. Però densificar molt les plantacions pot 
originar en algun cas, per exemple en les plantacions de pèsols, la aparició de més 
malalties fúngiques, donat  que les plantes no estan prou “ventilades”. 
 
En resum utilitzem la taula com, en altres casos, una bona orientació però no l’única.  
 

Conreu Cultivo Temps 
germinació 

(dies) 

profunditat 
sembra 

(cm) 

Durada 
del 

cicle (*) 

Marc de 
plantació (cm)

Albergínia  berenjena 15 0,5-1 135/90 50x50 

All (sec) ajo (seco) 10 4 180 10x10 

All (tendre) ajo (tierno) 10 4 60 25x10 

Api  apio 20-25 0,2 120/75 30x40 

Blat de moro maíz  2-3 60-90 30x50 

Bleda  acelga 9 2-3 90 30x40 

Bròquil  brócoli 6 0,5-1 120/90 40x70 

Carbassa calabaza 5-10 2 180 80x120 

Carbassó calabacín 8 2-3 75 80x90 

Carxofa  alcachofa X X 90 60x70 

Ceba (seca) cebolla (seca) 10 0,5 180/120 10-15x10-15 

Ceba  (tendra) cebolla (tierna) 10 0,5 --/60 10-15x10-15 

Cogombre  pepino 5-8 1-2 60 60x100 

Col  col  6 0,5-1 120/90 40x60 

Coliflor d’hivern  coliflor 6 0,5-1 150/90 40x60 

Enciam  lechuga 7 0,5 90/60 25x30 

Escarola  escarola 10 0,3 90/60 30x40 

Espinac  espinaca 7 1-3 90 10x20 

Fava  haba 15 4-6 120-180 30x50 

Herba dels canonges canónigos  1 90-150 10x10 

Maduixa  fresa X X -- 30x40 

Meló melón 3-7 1-2 120 60x100 
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Mongeta (mata baixa) judía (mata baja) 5-10 2-5 90 30x50 

Mongeta (mata alta judía (enrame) 5-10 2-5 90 20x50 

Naps nabo 3-6 0,5-1 60 15x15 

Pastanaga  zanahoria 10-18 0,1 75 5-10x10-20 

Patata patata X 7-8 120 30x70 

Pebrot  pimiento 10-12 0,5 120/75 40x50 

Pèsol  guisante 5-10 3 120 30-50x40-60 

Porro  puerro 13 1-2 210/150 10x30 

Rave  rábano 5 0,5-1 40 5-10x5-10 

Remolatxa remolacha  2 90 10-15x20-30 

Síndria sandía 6-8 2-3 120 80-100x80-100

Tomàquet tomate 5-8 0,5-1 145/75 40-50x60-70 
 
(*) distancia en centímetres entre plantes de la mateixa línia x distancia entre línies 
 
Taula 19. 

 
 
A la taula anterior a més dels marcs de plantació s’han indicat altres aspectes que 
poden ésser de interès pel hortolà aficionat: 
 

- Temps de germinació: aquell transcorregut des que posem la llavor a la terra 
fins que en surt la plàntula a la superfície. 
 
- Profunditat de la llavor: a quina profunditat hem de sembrar les llavors. També 
es pot aplicar la regla simple de soterrar la llavor a una profunditat equivalent a 
tres vegades la seva mida. 
 
- Durada del cicle: consta de dues xifres, la primera es refereix al temps 
transcorregut des de la sembra fins a la recol·lecció (ja sigui del fruit, de la fulla, 
de la rel o del bulb); la segona, al que va des del trasplantament fins a la 
recol·lecció. 
Hi trobarem només una xifra en dos casos: en aquelles plantes que es 
reprodueixen habitualment de manera vegetativa (carxofa, maduixa) i en 
aquelles de les quals s’acostuma a fer una sembra directa i no hi ha 
trasplantament (bleda, fava, mongeta...).  
 
- Marc de plantació: també consta de dues xifres, la primera per referir-se a la 
distància entre plantes i la segona a la que hi ha d’haver entre fileres.  
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1.7.3. QUAN SEMBREM O PLANTEM?: EL CALENDARI 
 
Malgrat tot, cal tenir present que hi ha varietats de la mateixa espècie (diferents tipus 
de apits, enciams, mongetes) que poden tenir cicles més ràpids o mes lents o que la 
velocitat de creixement no serà la mateixa en un hort ecològic que en un hort 
convencional (que utilitza adobs químics). Així doncs, i com en altres aspectes de 
l’horta, la vostra experiència pràctica (i la de altres companys) farà que aneu millorant i 
adaptant aquesta calendari en funció de les vostres necessitats i les varietats que 
utilitzeu. 
 
 
Si la major part del planter el fem nosaltres llavors haurem de tenir en compte que 
moltes de les plantes que no es sembren directament al terreny caldrà sembrar-les un 
cert temps abans.  
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CALENDARIS DE SEMBRES, PLANTACIONS I COLLITES 
(Llibre: Manual práctico del hu erto ecológico. Mariano Bueno) 
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1.8. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Manual práctico del huerto ecológico:  Huertos familiares, huertos urbanos, huertos escolares 
(2009). Mariano Bueno. Ed. La fertilidad de la Tierra 
Un bon manual d’introducció a la agricultura ecològica d’un dels màxims referents en la 
divulgació de la mateixa.  
 
L’hort urbà. Manual de cultiu ecològic als balcons i terrats (2009). Josep M. Vallès. Ed: Serbal.  
Interessant si el que vols es conrear en taules o contenidors.  
 
Jardín y Huerto biológicos (2005). Marie-Luise Kreuter . Ed: Mundi-prensa. 
Interessant perquè també parla de la jardineria ecològica. 
 
Agenda del huerto y el jardín ecológicos (2003). Mariano Bueno y Jesús Arnau.Ed. Integral.  
Es tracta d’un calendari lunar amb algunes explicacions resumides sobre agricultura i jardineria 
eco.  
 
L’Hort escolar ecològic (2009). Montse Escutia. Ed. Graó. 
Per a professors i educadors que vulguin idees i activitats en torn al hort ecològic.  
 
L’Hort Ecològic Escolar. Mètode de Parades en Crestall (1998) Gaspar Caballero de Segovia i 
Tomàs Martínez. Ed: Prensa universitaria. 
Breu explicació del mètode de les parades en crestall. . Biblioteca Llavaneres 
 
Como obtener tus propias semillas. Josep Roselló  (2003). Ed: La fertilidad de la tierra.  
Un manual una mica “dens”, per aquells que voleu guardar les llavors i crear el vostre propi 
banc de llavors. 
 
Plantas para curar plantas (2008). Bernard Bertrand et al. Ed: La fertilidad de la tierra.  
La publicació més complerta sobre preparats casolans per tractar els problemes de l’hort. 
 
 
WEBS D’INTERÉS 
 
Aspectes generals: 
 
http://www.agroecologia.net/ 
 
Pàgina de la Societat espanyola d’Agricultura ecològica (SEAE) 
 
http://www.mariano-bueno.com/ 
 
Web de Mariano Bueno un dels referents espanyols en la divulgació de l’agricultura ecològica. 
 
http://felixmaocho.wordpress.com/indice-de-horticultura/ 
Un blog de Felix Maocho sobre l’hort familiar  
 
http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?p=696878 
 
El  foro d’infojardin es una “mina” en la que es pot trobar molta info útil.  
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http://www.tv3.cat/benvingutsalhort/videos/programes 
 
Programes sobre l’horta. Josep Maria Vallès (Horts urbans) ens explica com cultivar l’Hort. 
 
http://www.agrologica.es/ 
Molt molt interessant aquesta pagina. De tota manera inclou propostes de tractaments químics 
(que nosaltres no podem utilitzar) i ecològics. Però té unes fitxes de plagues amb fotos i altres 
recursos que mereix la pena investigar amb tranquil·litat. 
 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=605:plaguicidas-
y-productos-fitosanitarios-anexo-ii-reg-ue-8892008-&catid=95:insumos-productos&Itemid=117 
 
relació de productes fitosanitaris, fertilitzants i millorants del sòl (no químics) permesos en 
agricultura ecològica segons Annex II del Reglament UE 889/2008) 
 
Llavors d’hortalisses i plantes silvestres 
 
http://www.semillasmadretierra.com/semillas/ 
 
http://www.semillasbatlle.es/es/empresa 
 
http://www.semillasfito.com/index.php 
 
http://www.rocalba.es/ 
 
http://www.semillassilvestres.com/ 
Una de les principals cases dedicades a les espècies silvestres. 
 
http://www.terredesemences.com/index.asp 
Pàgina de la associació francesa Kokopelli amb un ampli catàleg de llavors ecològiques tant de 
hortalisses com de flors aromàtiques i similars 
 
 
Materials i productes fitosanitaris, taules de conreu i complements: 
 
 
http://horturba.com/ 
Dedicada únicament al cultiu en balcons i terrats. Hi trobareu moltes coses i a més una botiga 
on-line de diferents productes. El ventall de fitosanitaris no és molt ampli. 
 
http://www.mayolas.com/ 
 
Pagina de una tenda física situada a Barcelona. 
 
http://www.ecotenda.net/shop/index.php?cPath=164_169 
 
Bon ventall de productes però la tenda està a Madrid (envien per correu). 
 
http://tienda.opennatur.com/index.php?language=es 
 
Diferents productes ecològics i químics. Feromones , repel·lents. tenda on-line. També tenen 
kits de detecció de algunes malalties fúngiques i virosis (per a professionals) 



 
Introducció a l’agricultura ecològica  

aplicada als horts  

 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ANNEXOS 



 
Introducció a l’agricultura ecològica  

aplicada als horts  

 
 
 
 
 

45 

ANNEX 1 
 
 
COM FER ELS BANCALS 
 
Hi ha diferents tipus de bancals.  
 
Aquí indicarem com construir els bancals elevats  i els bancals a nivell o plans (tipus 
Gaspar Caballero). De tota manera aconsellem, donada la nostra climatologia força 
càlida, els bancals a nivell donat que són els que perden menys aigua per evaporació.  
El mètode que proposem, el de bancals a nivell, rep el nom de “parades en crestall” i 
va ésser desenvolupat pel agricultor ecològic Gaspar Caballero. 
 
Si utilitzem aquest sistema  de les parades en crestall em de tenir en compte que 
difícilment podrem recalçar alguns conreus com els de la patata, els porros o apits. En 
el cas d’aquests plantes podem destinar una zona del hort per fer “solcs 
convencionals” . 
De tota manera també podem, en el cas de la patata, utilitzar el bancal elevat o la 
parada en crestall, però caldrà cobrir la superfície, al voltant de la planta,  amb 
compost i molta palla (tal i com indica la il·lustració següent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
El mètode de paredes en crestall també té la particularitat de incrementar la densitat 
de les plantacions (es a dir utilitzen un marc de plantació més dens) per tal de 
controlar el creixement de les herbes competidores. 
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Aquests dos sistemes tenen varies avantatges però la principal és que evita que 
trepitgem el terra on hi és el conreu i, per tant, evita tenir que descompactar el llit de 
conreu cada any (es pot fer cada dos anys o més depenent de la quantitat de matèria 
orgànica que hi ha al sòl).  
A la il·lustració 2 s’indica esquemàticament com realitzar els dos tipus de bancals. 
 
També podem utilitzar els sistema tradicional de “hort en solcs” però aquest fa més 
difícil la utilització de cobertures o mulch, i la terra del rec (zona de trepig)  sol quedar 
força compactada en acabar l’època de conreu. Aquests sistema ens obliga a 
descompactar tota la zona abans de començar la nova època de conreu. 
 
En tots els casos i sempre que la forma del terreny o permeti haurem de intentar 
orientar els bancals o els solcs en direcció nord-sud. Això es especialment important si 
plantem línies de fruiters , una al costat de l’altre. D’aquesta manera totes les plantes 
reben una quantitat de radiació solar  similar i per tant tenir una producció similar.  
 
 
 

 
 
 



 
Introducció a l’agricultura ecològica  

aplicada als horts  

 
 
 
 
 

47 

 

Com fer els bancals elevats (tipus Mariano Bueno)  

 
 
 
 
 Fase 1. Preparar la terra amb 
motocultor  o manualment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2. Delimitar, amb cordill i 
estaques,  els bancals i els 
passadissos. Els bancals no han de 
sobrepassar 1,20 m d’ample i la 
llargada màxima aconsellada són 6 m. 
Els passadissos han de tenir com a 
mínim 50 cm (en horts escolar es 
aconsellable fins a 1 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3. Amb la pala es retira la terra 
del passadís i la dipositem sobre els 
bancals que poden arribar a una alçada 
de 25 a 50 cm 
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 Fase 4. Donem forma al bancal 
i passem el rasclet retirant les 
pedres. La amplada a la part 
superior quedarà entre 105 cm i 
110 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la terra és molt pobra en 
matèria orgànica podem afegir 
compost molt fet o de cuc de 
terra a raò de 1 kg/m2. es 
barreja amb el rasclet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fase 5. Escampem de 2 a 5 
cm de compost (no es 
barreja).  
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Instal·lem el reg de degoteig sobre 
el compost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 6. Es planten les plantes 
prop dels degotejadors i 
s’escampa palla a sobre del 
compots i al voltant de les plantes 
(el reg també queda tapat per la 
palla).  
 
 
 
 

 
 
 
Com fer els bancals: “Parades en 
crestall” (Gaspar Caballero)  
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Fase 1: Amb una cinta mètrica i quatre estaques marquem un rectangle de 6 x 1,5 
metres. La llargària pot variar, però l’amplada sempre ha de ser la mateixa.  

Les parades de crestall sempre han de ser múltiple de quatre, ja que la rotació és 
de quatre anys i per famílies botàniques dividides en quatre grups. D’aquesta 
manera no posarem plantes de la mateixa família en la parada inicial fins que 
hagin transcorregut quatre anys.  

Fase 2: Posem al voltant de les estaques un cordill, que ens servirà de guia per 
separar la parada del camí. S’afluixa la terra fins a 15 o 20 cm de profunditat amb 
l’eina que ens vagi millor.  

Fase 3: Una vegada afluixada la terra, es rampina fins que quedi al mateix nivell 
que el camí, es lleven les pedres més grosses i tota la terra que ultrapassi aquest 
nivell. Quan més anivellada estigui la terra, més bon funcionament tindrà els 
sistema de reg exsudant.  

Fase 4: . Amb quatre estaques més i un altre cordill marquem al centre i al llarga 
de la parada un rectangle de 30 cm, de manera que el rectangle inicial de la 
parada de 6 x 1,5 metres quedi dividit en dues franges laterals de 60 cm i una de 
central de 30 cm. És a les dues franges laterals de 60 cm on sembrarem les 
hortalisses.  

Fase 5: Posem una capa de compost de 2 a 3 cm d’alçària (crestall), guiats per 
l’alçaria dels teuladers, treballant des del camí i procurant, d’ara endavant, no 
trepitjar la terra de les parades de crestall.  

Entre el compost i la palla queda coberta tota la terra de l’hort, d’aquesta manera 
es manté millor la humitat, es crea més vida microbiana, hi creixen més poques 
males herbes, en haver plogut, s’hi pot caminar i treballar sense enfangar-se. 

Fase 6: Col·loquem sis teuladers al rectangle del centre, a una distància de 60 cm 
un de l’altre, excepte en els dos extrems, on la distància serà de 30 cm. Les mides 
aproximades dels taulers seran de 40 cm de llarg, 24 cm d’ample i 3 cm d’alt. La 
seva funció és múltiple: eviten haver de trepitjar la terra i ajuden a controlar 
bavoses, caragols, formigues, etc.  

Fase 7: A l’espai que hi ha entre els teuladers hi sembrarem plantes aromàtiques i 
ornamentals (flors), com ara farigola, orenga, tarongí (melissa), clavell de moro, 
llevamans, alfabeguera, etc.  

Fase 8: Per muntar el reg exsudant s’empalmen dos trossos de tub de 5,7 metres 
a un de 27 cm, de manera que ens quedi en forma de U. En un extrem hi posarem 
un tap final i a l’altre extrem una vàlvula de pas, que és la que va connectada a la 
canonada principal del reg.  
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INTRODUCCIÓ 

 

El 15 de novembre del 2013 es va celebrar la jornada Taller d’Introducció a 

l’agricultura ecològica aplicada als Horts, organitzat per la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat i amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Parc 

Agrari del Baix Llobregat. 

Com a continuació del Pla de treball de la Comissió d’Horts, l’objectiu del Taller es 
basava en promoure la formació i coneixement sobre criteris d’agricultura 
ecològica aplicables als horts. 

Per assolir aquest objectiu, es proposa un cicle de Tallers amb l’objectiu de dotar de 
les pautes bàsiques, eines i criteris adients als tècnics municipals i gestors dels 
horts municipals o de projectes d’horts amb el suport o impuls municipal, per tal 
d’incorporar aspectes de l’agricultura ecològica a l’escala dels horts. 

El Cicle de Tallers s’inicià amb una primera sessió d’Introducció i la resta s’anirà 
desenvolupant durant l’any 2014 amb quatre sessions més previstes, com a mínim, ja 
que es pretén es tracti d’un Cicle obert a les necessitats i interessos del membres de la 
Comissió. 

El primer Taller d’Introducció va tenir com a objectiu exposar les nocions bàsiques 
sobre agricultura ecològica aplicada als horts i també va permetre compartir les 
experiències dels assistents a l’hora d’aplicar criteris ecològics en la gestió dels horts 
per detectar millor les necessitats de cara a la resta de Tallers del Cicle. 

El programa de la jornada fou el següent: 

 
 9.30 h. Benvinguda i Presentació 

 
 9:45 h. Nocions bàsiques d’agricultura ecològica aplicada als Horts.  

A càrrec de Xavier Tarruella Ayza (Biòleg i Màster en agricultura biològica). 
 

 10.45 h. Pausa – Cafè 
 

 11.00 h. Nocions bàsiques d’agricultura ecològica aplicada als Horts 
(2a part) 

 
 12.30 h. Intercanvi d’experiències. Identificació d’interessos i 
necessitats. 

 
 14:30 h. Cloenda 

 

Aquest informe recull les aportacions i comentaris recollits en les taules 

d’intercanvi d’entre els assistents membres de la Comissió d’horts. 

La documentació presentada es troba en el document a part corresponent. 
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Estat d’aplicació de criteris ecològics als horts municipals 

 

 

1. Ajuntament de Santa Margarida de Montbui: 

L’Ajuntament no té encara experiència d’introducció de criteris d’agricultura 
ecològica als horts municipals. De fet, encara no disposen d’horts 
municipals. Actualment s’està gestionant l’accés a uns terrenys per poder 
fer-hi els horts. 

L’Ajuntament ha fet una tria d’uns terrenys i actualment ja ha dissenyat 
l’espai d’horta (dibuix) i ha treballat el projecte de gestió dels horts que 
inclou la gestió de les preexistències. 

Políticament no es veu clar introduir criteris ecològics a l’ordenança que s’ha 
redactat dels horts. 

 

2. Ajuntament de Montmeló 

Es disposa d’uns horts existents sense criteris 
ecològics.  

S’ha intentat introduir el compostatge sense èxit. 

Es vol habilitar una nova zona d’horts amb criteris 
ecològics, partint de zero. 

A la vegada es plantegen anar introduïnt criteris 
en la zona existent (adobat, llavors autòctones, compostatge...) 

 

3. Ajuntament de Granollers 

Fa uns anys es va provar el compostatge i no va 
funcionar. 

El reglament no recull els criteris d’agricultura 
ecològica, de moment. 

 

4. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

Encara cap experiència. Es vol reendreçar una parcel·la municipal on hi ha 
hortolans i introduir criteris ecològics. S’ha preguntat a alguns hortolans quin 
tipus de fertilitzant i productes apliquen als horts. La majoria fan servir fem 
de cavall. Productes: sofre i coure. Alguns fan compost. 
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5. Ajuntament de Canovelles: 

Només tenim dues experiències curtes 

1a - hort urbà amb taules al centre de joves “El Local”. Autogestionat per els 
onitors / educadors. 

2a - curs de 6 mesos d’agricultura ecològica per a joves: sense continuïtat. 
L’espai no complia, manca d’aigua, sòl pobre i desestructurat, queixa dels 
veïns. Mala coordinació entre diferents àrees. 

 

6. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Experiència positiva: tenim quatre tipologies d’usuaris 
diferents als horts i un sistema de reg automàtic. 

Experiències a millorar: la gestió dels residus 
vegetals. Resta pendent crear una associació 
d’hortolans. 

Van començar amb un parc hortícola amb participació d’arquitectes i 
urbanistes, per escoles, associacions, gent gran, rendes baixes, etc. Estan 
fent un banc de terres lliures de ViG i un segon parc hortícola de 6.000 m2 
(pensant en autoconsum i venda de productes). 

 

7. Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: 

 

La primera experiència es va iniciar al desembre-12.  Des de l’inici s’han 
plantejat com espais cedits a entitats que prevalgui el caire terapèutic i 
educatiu.  Es va plantejar com una prova pilot i per això la cessió només ha 
estat d’un any. Es va fer la cessió d’ús a tres entitats que treballen amb 
discapacitats i alguna d’elles ha establert relació amb una escola de 
primària i una altra amb una escola bressol i fan actuacions conjuntes.   

La parcel·la està dins un parc, té uns 800 m2 dividida en tres espais d’uns 
230m2 per a cada una de les entitats i un espai comú amb el compostador.  
Els serveis i espai per a deixar eines estan al mateix parc, no a la parcel·la 
dels horts.   

L’experiència ha estat positiva tot i que, en ser entitats, hi ha un problema 
de continuïtat al treball de l’estiu que es mirarà de resoldre (col·laboració a 
l’estiu de grups de joves, esplais..).  En aquest cas, però, es valora més 
l’objectiu terapèutic que té que no pas la producció de l’hort. 

Ara s’estan fent els tràmits per a la renovació d’aquesta cessió d’ús per un 
any més ja que hi ha la intenció de modificar el model de gestió. 
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Aquest any s’ha iniciat una nova experiència, s’ha fet l’arranjament en un 
espai on era part del viver municipal i s’ha dividit en 36 parcel·les d’uns 40-
50m2.  L’objectiu és per a finalitats socials i s’ha cedit a Creu Roja.  Ells 
seran qui cediran cada una de les parcel·les i faran la gestió corresponent 
amb la col·laboració, suport dels serveis tècnics municipals i una comissió 
conjunta que en farà el seguiment.  Ja està tot a punt i a inicis de gener ja 
es cediran als particulars. 

A les normes d’ús ja s’ha introduït que s’ha d’optar per l’agricultura 
ecològica. 

Independentment hi ha el tema dels horts escolars dins el programa de 
l’Agenda 21 escolar.  S’ha treballat amb 25 escoles gràcies a l’esforç 
d’aquestes mateixes i hi ha una xarxa d’horts escolars. 

http://elshortsalescola.blogspot.com.es/ 

 

8. Ajuntament de Castellar del Vallès 

Des de 2007-2008 es disposa de 24 parcel·les 
d’horts del pati del Botafoc, amb superfícies de 
40-80 m2 per parcel·la. 

Incorpora criteris bàsics en la normativa 
(anteriorment extern). 

Poca gestió de control. 

Molt bona acollida perquè és un espai de nova 
creació.  

A l’inici cursos de formació per als hortolans, que 
a la llarga no ha funcionat. 

Els usuaris que entren de nou se’ls lliuren 
dossiers. 

Poc disseny previ de l’espai 

El compostatge no ha funcionat.   

 

9. Ajuntament de Barcelona 

Programa d’horts urbans: reglament específic 
que incorpora el cultiu ecològic i que no es pot 
fer res que faci mal al sòl. 

Xerrades i formació als usuaris dels horts. 

Divulgació d’altres formes de lluita biològica. 

El compostatge individual no funciona o costa molt. 

L’ensenyament de tècniques concretes als usuaris ho fa més divertit i facilita 
la gestió (més que si els llargues un rotllo). 



Jornada “Dels horts urbans  
als horts socials” 

 
 
 

6 

Al País Basc han copiat el model BCN però han posat com a condició 
d’accés als horts “fer i aprovar el curs d’agricultura ecològica”. 

Les escoles volen horts per a les AMPES... 

Alguns usuaris fan “venda” (il·legal) als restaurants. Ho saben perquè tenen 
tot el tros de carbassó o de patates etc. 

BCN el que pretén són horts per a gent “senzilla”, és a dir, amb un cert 
component social. 

 

10. Ajuntament El Papiol 

Actualment condicionament de terreny per a horts. 

Es busca assessorament entre pagesos de la població i tècnics del Parc 
Agrari. 

Cal adequar físicament la finca, recuperar un pou existent, escollir el 
sistema de reg sota criteris eficients, definir una zona comuna de serveis i 
un pgroama de participació ciutadana per establir un reglament intern. 

 

11. Ajuntament de Terrassa 

Programa d’horts urbans (en solars): funcionen 4 a 
novembre del 2013. 

a. Obligació d’agricultura ecològica 

b. Obligació reg a goteig 

c. Preferible varietats locals 

El problema es com es comprova l’acompliment 

Es treballa molt l’hort social. L’objectiu és atendre la gent que està 
desestructurada, i és clarament social. La filosofia és la de funcionar 
sense presses, canviar la mentalitat urbana per la mentalitat rural...  

Més que fer cursos, la qüestió és “practicar” coses i anar introduint 
temes: per això hem de ser excel·lents en agricultura ecològica.  

I és fonamental que hi hagi un tècnic sobre el terreny  i que alhora 
funcioni com a líder. 

Horts municipals 

d. No es obligatori incorporar criteris d’agricultura ecològica, 
properament sí. 

e. Algunes parcel·les en ecològic i amb reg. Apareixen problemes de 
convivència de 2 tipus de conreus al mateix lloc. 
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12.  Ajuntament de Vilafranca del Penedès: 

Incorporació al Reglament municipal d’Horts de la 
obligació de realitzar horticultura ecològica. 

Organització de cursos de formació adreçades als 
hortolans i població en general. 

Problemes: de seguiment, no podem comprovar que no apliquin fitosanitaris 
i fertilitzants de síntesi. Tampoc podem fer seguiment de com funciona el 
compostatge. 

 

13.  Ajuntament d’Igualada: 

No tenen encara horts i els estan preparant. Per aquesta raó estan 
interessats en aprendre de disseny físic i també de gestió. 

Tenen unes parcel·les privades, unes altres de socials (associacions) i unes 
terceres per a escolars. En total 30 parcel·les de 35-40 m2, al costat del riu i 
prop del nucli urbà. 

 

14.  Ajuntament de Navàs: 

Població que s’ofereix a fer de Municipi pilot. 

Estan molt interessats en el disseny, ten perquè els obliga a definir l’objectiu 
(què volem?) com perquè també condiciona la gestió. 

Temes d’interès especial: fitosasnitaris i similars (volen difondre una cultura 
més que una producció), aigua, tanques i criteris de selecció d’usuaris. 
Faran un banc de proves amb col·lectius diversos per veure com funciona 
(gent, escoles, etc.) 

 

15. Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló: 

Manifesta dues necessitats agrupades en dos categories: 

Temes de disseny:  

- Estan molt interessats en analítiques de sòls 

- Seria també convenient disposar d’un catàleg d’experiències en diversos 
municipis per inspirar-se 

Temes tècnics: 

- Fitosanitaris i adobs 

- Formació dels tècnics i els usuaris (“a càrrec” de la Xarxa) 
 

16. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

Han fet formació. Tenen uns 60 horts. Han fet formació a l’hort mateix amb 
els usuaris. La valoració és molt positiva 
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Necessitats  

A continuació es presenten les aportacions, debats, necessitats i 

interessos de cada un dels dos grups / taules sobre aplicació de 

criteris ecològics als horts municipals. 

Grup 1: 

Temàtiques per les quals es requereix formació ampliada: 

- Tractament de plagues 

- Criteris generals, pautes bàsiques sobre l’agricultura ecològica perquè 
poguem incorporar en el reglament d’horta. 

- Temes de qualitat del sòl 

- Classes magistral – sòl – 

- Gestió sostenible de l’aigua 

- Gestió del reg 

- Formació per dimensionar correctament el reg a les parcel·les. 

- Temes d’aigua (aprofundir): 

- Infraestructures, pous, consums m3, horaris, etc. Gestió de les 
juntes d’aigua. 

- Control ecològic sobre macrofauna (animals) 

 

Temàtiques per les quals es requereix formació pràctica: 

- Exemples pràctics per poder gestionar correctament els espais d’horta 
amb agricultura ecològica. 

- Pràctica de reg 

- Una part pràctica vinculada a visita a horts ecològics “exemplars”. 
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Temàtiques relacionades amb la gestió dels usuaris a tractar en altres 
reunions de la Comissió: 

- Com fer d’educador / mediador amb els hortolans més difícils. 

- Implicar al polític 

 

Necessitats de productes concrets de la Xarxa: 

- Elaborar un model de Reglament d’horts ecològics aplicable 

- Pautes bàsiques per incloure com a annex als reglament per fer 
agricultura ecològica. 

- Com controlar els criteris ecològics als horts  

- Pedagogia i implicació social en valors ecològics i necessitat de la 
importància de tenir un hort ecològic. 

- Redacció de “guia fàcil” de criteris ecològics per repartir als hortolans. 

 

Altres necessitats detectades: 

- Sessió d’assessorament directe a les entitats d’hortolants. 

- Assessorament legal i urbanístic d’aquests nous usos provisionals en 
solars urbans, urbanitzables. 

- Assessorament legal de possibilitat legal de venda per entitats. 

- Servei de consulta de plagues des de la Diputació ? 

- Formació als tècnics per controlar que ho apliquen 

- Formació als tècnics municipals 
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Grup 2: 

 

Temàtiques per les quals es requereix formació ampliada: 

- Interessats en aprendre sobre el disseny físic dels horts, com es fa 
el perímetre dels horts, tanques. 

- Estan molt interessats en el disseny, tant perquè els obliga a definir 
l’objectiu (què volem?) com perquè també condiciona la gestió. 

- Més coneixement sobre el sòl 

- Estan molt interessats en analítiques de sòls 

- Necessitat de gestió de l’aigua de reg 

- Temes d’interès especial: fitosasnitaris i similars (volen difondre una 
cultura més que una producció), aigua,  

- Fitosanitaris i adobs 
 

Temàtiques relacionades amb la gestió dels usuaris a tractar en altres 
reunions de la Comissió: 

- Explotació de les visites, explorar la gestió/dinàmica social interna (què 
passa a dins, com és la gestió interna), Formació dels usuaris (pensen 
en un curset cada 8-9 mesos finançat per...la Xarxa!) i venda del 
producte (amb incògnites, p.ex: les escoles demanen horts que després 
són per l’AMPA; competència deslleial amb els productors del poble, 
etc.) 

- Criteris de selecció d’usuaris.  

- Més coneixement sobre gestió. 

 

Necessitats de productes concrets de la Xarxa: 
- Seria també convenient disposar d’un catàleg d’experiències en diversos 

municipis per inspirar-se 

 

Altres necessitats detectades: 

- Formació dels tècnics i els usuaris (“a càrrec” de la Xarxa) 
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PARTICIPANTS 

 

  Nom Ajuntament 

1 Alfons Recio Santa Margarida de Montbui 
2 Antoni Guil Román Montmeló 
3 Arnau Gonzalez Cloquell  Papiol  
4 Ciara Escoda Sta. Coloma de Cervelló 
5 Consol Pérez  Parc de l’Alba 

6 Damià Plans Igualada 

7 David Calabuig Cornellà de Llobregat  
8 David Borobia Terrassa 
9 Enric Coll Secretaria tècnica de la Xarxa 

10 Eulàlia Codinach Diputació de Barcelona 
11 Gemma Roset Vilanova i la Geltrú 
12 Gemma Serch  Igualada 
13 Genís Pascual Vives L'H 
14 Gonçal Luna Secretaria tècnica de la Xarxa 
15 Isabel Martinez Granollers 
16 Joan Fernandez Navàs 
17 Jordi Bartrolí Montmeló 
18 jordi roig Sant Pere de Ribes  
19 Josep Igualada 
20 Josep Bassa Vilanova i la Geltrú 

21 Josep Casafont Cendra Navàs 

22 Judit Solana  Papiol  
23 Laia Planas  Castellar del Vallès 
24 Marga Rodriguez Terrassa 
25 Margarida Giralt  Canovelles 
26 Marta Rabella L'H 
27 Marta Valero  Cerdanyola del Vallès 
28 Marta Vallès Vilafranca del Penedès 
29 Pep Ordoñez  Barcelona 
30 Pilar Piquer  Barcelona 
31 Raimon Roda Diputació de Barcelona 
32 Sílvia Teixidor Girona 
33 Susana Ribera Navàs 
34 Xavier Tarruella Expert 
35 Yolanda Arnal Prat de Llobregat 

 



Taller d’introducció a l’agricultura 
ecològica aplicada als horts

Xavier Tarruella Ayza

El Prat del Llobregat
15 de novembre  2013

Organització:

Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat.

 
Àrea de Territori i Sostenibilitat -

 
Diputació de Barcelona



La agricultura ecológica, se puede definir de manera sencilla como un 
compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la 
agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, 
mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas 
sus propiedades naturales. 



Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios.

Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos.

R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del R(CE) 834/2007 con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control 

R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
R(CE) 834/2007

 

, en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos 
procedentes de terceros países. 



 Bases fonamentals de l’agricultura ecològica







Complex argilo - húmic

Ca 2+

Ca 2+ Ca 2+

Compostos húmics: 
llargues cadenes 
complexes

Argiles

Cations bivalents 
Calci

Porus 
interconnectats: hi 
flueix aigua, aires i 
microorganismes

VIDA

• Incrementar la quantitat de matèria orgànica

Preservar i millorar la fertilitat del sòl



•

 

Evitar la fertilització

 

química: un excés d’adobat 
químic pot incrementar la salinitat.

•

 

Evitar la utilització

 

de pesticides de síntesi (afecten la 
biodiversitat edàfica) i desestructuren el sòl.

Preservar i millorar la fertilitat del sòl



•

 

Optimització

 

i/o reducció

 

dels treballs de preparació

 del terreny (per a evitar la “suela de arado”)

•

 

Treballar la terra quan aquesta estigui en condicions 
òptimes de humitat.

•

 

Utilitzar tractors ben dimensionats i eines agrícoles 
que no alterin els perfils del sòl i generin compactació.

•

 

Eliminar aquesta “sola”

 

mitjançant subsoladors o 
plantes d’arrel profunda.

Preservar i millorar la fertilitat del sòl









1.2. INTRODUINT DIVERSITAT ALS CONREUS

El secret : 

moltes famílies\espècies \varietats diferents al nostre hort (defugir el 
monoconreu)

Per què ho fem?

Repetir cultius al mateix lloc significa: 

 Les plantes de la mateixa espècie / família necessiten nutrients similars

(per exemple les lleguminoses són més exigents en Ca i P; la remolatxa en K)

 També

 

tenen plagues i malalties similars (si són d’arrel queden al terreny)





INTRODUINT BIODIVERSITAT ALS CONREUS

Cóm ho fem? 

 Rotacions  (diferents conreus al mateix espai però en moments diferents)
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INTRODUINT BIODIVERSITAT ALS CONREUS

Cóm ho fem? 

 Rotacions  (diferents espècies al mateix espai en moments diferents)

 Associacions (diferents espècies compatibles al mateix espai)
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INTRODUINT BIODIVERSITAT ALS CONREUS

Cóm ho fem? 

 Rotacions  (diferents espècies al mateix espai en moments diferents)

 Associacions (diferents espècies al mateix espai)

 Varietat diferents (dins d’una mateixa espècie) i rústegues (adaptades)



ROTACIONS
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Podem establir rotacions no repetint:



 

Espècies de la mateixa família (crucíferes, lleguminoses…)

ROTACIONS

Solanàcies
tomàquet

pebrot
albergínia

patata

Cucurbitàcies
carbassa
carbassó
cogombre

meló
síndria

Lleguminoses
mongeta

pèsol
fava
cigró
llentia

Crucíferes
col

coliflor
bròquil
rave
nap
ruca

Liliàcies
ceba

all
Porro

espàrrec

Compostes
enciam

escarola
carxofa

Umbel·líferes
pastanaga

api

Gramínies
blat de moro

Quenopodiàcies
bledes
espinac

remolatxa

Rosàcies
maduixa



Podem establir rotacions no repetint:



 

Espècies que tenen profunditats d’arrel similars:

ROTACIONS
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Podem establir rotacions no repetint:



 

Espècies amb la mateixa part aprofitable (tubercles, fruit, fulla…)

ROTACIONS
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Podem establir rotacions no repetint:



 

Espècies amb les mateixes “exigències”
 

de nutrients 

ROTACIONS

Exigents Mitjanament exigents Poc exigents Millorants

patates,
carbasses, carbassons, 

 
tomàquets,
pebrots,

albergínies,
melons,

cogombres,
síndries,
cols,

col‐i‐flors,
blat de moro
espinacs
bledes

enciams,
escaroles,
porros,

pastanagues, remolatxes,
naps,
xirivies

alls,
cebes,
raves

mongetes,
faves,
pèsols





 

Es parla de anys o cicles de conreu



 

Tenim com a mínim 4 formes de fer “rotar els conreus.



 

Hi ha agricultors que combinen algunes o totes aquestes formes de rotar.

ROTACIONS



Rotació proposada per Gaspar Caballero utilitzat en “Parades en Crestall”

ROTACIONS: alguns exemples
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EXEMPLE DE ROTACIÓ DE QUATRE ANYS



ASSOCIACIONS



 

Alguns conreus poden segregar substancies “alelopàtiques” (mitjançant 
les arrels) que poden afectar  als conreus propers.

 Alguns conreus fan un efecte “protector” a favor d’altres 
(Ex: porro o ceba conta el cuc de la pastanaga).

Per tant hi ha cultius que poden viure junts (fins i tot incrementa la seva 
producció) i altres que no poden conviure plegats.
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Policultiu o associació
 

de cultius...

La més tradicional:

Blat de moro, mongeta i carbassa







Tipus d’associacions interessants:

- Cols –

 

enciam

- Tomaquera, albergínia... –

 

enciam

- Cebes, alls –

 

pastanagues
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Varietats tradicionals

INTRODUINT BIODIVERSITAT ALS CONREUS

Cóm ho fem? 

 Rotacions  (diferents espècies al mateix espai en moments diferents)

 Associacions (diferents espècies al mateix espai)

 Varietat diferents (dins d’una mateixa espècie) i rústegues (adaptades)







Varietats tradicionals

..\..\..\..\biblioteca\no duplicado\agricultura eco\Llavors varietats 
tradicionals\Catalogo les refardes 2012.pdf

http://www.redsemillas.info/?page_id=4

http://www.lesrefardes.com/





1.3. Introduint BIODIVERSITAT al entorn del nostre hort

Per què???
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Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Biodiversitat funcional:

La funció és “reequilibrar” el agrosistema (el nostre hort).

La simplificació dels ecosistemes agraris es una de les principals 
causes de aparició de plagues i malalties. 

Ara parlarem de exemples concrets.



Control biològic del pugó



Sírfids



Crisopa

 

(Chrysoperla carnea)



Fauna auxiliar pel control de mosca blanca

Encarsia formosa

Macrolophus sp.

Eretmocerus mundus



El problema: 

Eliminació (per crema, neteja mecànica, aplicació de 
biocides, etc...) de tot allò que no sigui directament 
aprofitable. Això comporta la pèrdua de biodiversitat i 
com veurem inestabilitat en el agroecosistema.

En agroecologia en comptes d’excloure l’entorn del conreu se 
l’integra per tal que aquest entorn injecti naturalitat i estabilitat al 
sistema.



Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Cóm ho podem fer?

Biodiversitat vegetal:

Plantes insectari
Plantes repel·lents

Bandes florals
Tanques arbustives i arbòries

Biodiversitat animal:

Totes les anteriors afavoreixen
Hotels d’insectes
Creació

 

d’ambients humits
Llocs amb pedres, troncs secs
Caixes niu i refugi
Perxes per rapinyaires



Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Plantes “insectari”



Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Plantes “insectari” (hort petit)

Caps blancs (Alyssum maritimum)

Gavó

 

(Ononis natrix)



Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Plantes “insectari” (hort petit)

Borratja (Borago officinalis)
Camamilla (Matricaria chamamilla
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Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Plantes “insectari” (hort petit)

Blet blanc (Chenopodium album)
Calèndula (Calendula arvensis)
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Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Plantes “insectari” (hort petit)

Farigola (Thymus vulagris)

Melgons (Melilotus officinalis)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=bHui7dDhYUV-MM&tbnid=D-BPodlxT0jXeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clinicaoliva.com/index.php/higiene-oral/tomillo-el-enjuague-bucal-casero/&ei=IgKvUf6-J6aH0AWF3oGYBw&bvm=bv.47380653,d.ZGU&psig=AFQjCNEMrPU19bEC8AAoTZ4dKWEJ-vQXWg&ust=1370510233198435
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9NypZhO_b2YgYM&tbnid=esmfg7vaTd8STM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Melilotus_officinalis&ei=RAKvUZCRGIXB7AaLxIHYBw&psig=AFQjCNG-uTPqZ7kmcQAgRibV8XytNNHwGw&ust=1370510276466623


Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Plantes “insectari” (hort petit)

Vessa (Vicia villosa)
Trèvol (Trifolium repens)
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Olivarda (Inula viscosa; Dittrichia viscosa)



Nesidiocoris tenuis (mírid)

“el Nesi”



Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Plantes “insectari”: alguns consells

Millor conservar que plantar (estalvi econòmic).

La majoria de les plantes silvestres són útils

Controlar a les més “agressives”, passada la floració

 Podem recollir llavors o comprar algunes (varietats jardineria)

 Millor fer el nostre planter que comprar la planta (estalvi econòmic)



Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Plantes “repel·lents”

Romani (Rosmarinus officinalis)



Alfàbrega (Ocimum basilicum)

Sàlvia (Salvia officinalis)
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Sajolida (Satureja hortensis)
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Espígol (Lavandula angustifolia)

Caps d’asse (Lavandula stoechas)
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Ruda (Ruta graveolens)

Caputxina (Tropaeolum majus)



Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Bandes florals (grans horts): intercalades o als marges



Facèlia (Phacelia tanatecifolia)









Introduint BIODIVERSITAT al nostre hort

Tanques vegetals arbustives i arbòries (grans horts)

Algunes “funcions”:

Incrementen retenció

 

aigua a la finca

Aporten nutrients 

Protecció

 

del vent

Habitat i aliment fauna “auxiliar”

Increments de producció

 

agrícola











Tanques vegetals arbustives i arbòries (grans horts)

Algunes espècies interessants

Nom català castellà científic
esbarzer

 

zarza Rubus sp
arç

 

blanc espino albar Crataegus monogyna
llentiscle

 

lentisco Pistacia lentiscus
Marfull

 

durillo

 

Viburnum tinus
aladern,

 

aladiern

 

Rhamnus alaternus
Sanguinyol

 

cornejo

 

Cornus sanguinea
saüc,

 

sauco Sambucus nigra
aranyoner

 

endrino

 

Prunus spinosa



Marfull (Viburnum tinus)

Els fruits són interessants per aus “auxiliars”



Arç

 

blanc (Crataegus monogyna)



Saüc (Sambucus nigra)

Llentiscle (Pistacia lentiscus)
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Arboç

 

(Arbutus unedo)

Baladre (Nerium oleander)

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=f5DsgQ9AVzTKZM&tbnid=AFz6GRsjaPuInM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.benl.ebay.be/itm/ARBOUSIER-ARBRE-A-FRAISES-ARBOUSE-RARE-MIEL-/250835563077&ei=-XqvUdi0L86ZhQfssoHwBQ&psig=AFQjCNGef5tdnwwal6LYlEZDoh8Qfy7SJg&ust=1370541177829571
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=t-xPkHR8aSLkIM&tbnid=BChdWoOFUuqJHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nerium_oleander_flowers_leaves.jpg&ei=HHuvUb61D5CJhQfAvYGIDQ&psig=AFQjCNFZl_0yFXr8Q9Ilv6vsMPcxO54f5w&ust=1370541212401362


Tanques vegetals arbustives i arbòries (grans horts)

Distàncies de plantació

Arbres grans: 8 a 12  m
Arbusts grans : 4 a 6 m
Arbusts mitjans : 2 a 3 m
Mates i herbàcies: 1 a 0,5 m

Alguns consells:

Respectar el codi civil (“lindes”) o les normes locals:

plantes < 2 m altura (a 0.5 m del límit)
plantes > 2 m altura (a mínim 2 m del límit) 

-

 

Distància entre conreu i tanca arbustiva: 3 a 5 m (fruiters); 2 m (horta)

-

 

Escollir especies autòctones i en cas de “exòtiques”

 

que no siguin invasives

- Plantar amb plantes de 1 o 2 sabes (més econòmic).

- Plantar (si es pot) abans del conreu  (2 anys).





Alguns autors indiquen que les tanques i bandes florals haurien d’ocupar un 5% de la finca





PER QUÈ APAREIXEN LES PLAGUES O MALALTIES?

Practiques culturals incorrectes:

•

 

Incorrecta gestió

 

del sòl
•

 

mala fertilització
•

 

Excessos o falta d’aigua
•

 

incorrectes tècniques de cultiu

Plagues i 
Malalties

Desequilibris 
nutricionals de les 

plantes



“Un major o menor atac a les plantes pels
insectes i malalties, depèn del seu estat 

nutricional”

Teoría de la trofobiosis (Francis Chaboussou)



Plaga/
malaltia

Cultius 
afectats

Mesures preventives Tractaments fitosanitaris 
ecològics

Altres tractaments/ 
Observacions

pugó Enciams, 
faves, 
carxofes, 
cols

-

 

Limitar la fertilització

 
nitrogenada
-

 

evitar problemes de 
reg (excés o manca 
d’aigua)
-

 

esponjar  el terra
-

 

utilitzar encoixinats
-

 

Cobertes vegetals de 
gramínies (afavoreixes 
fauna auxiliar)
-

 

Evitar presència de 
formigues

-Tractament amb sabó

 

de 
potassa (es troba en format 
pastilla o líquid). Els 
tractaments amb sabó

 

han de 
ser molt freqüents.

-Insecticides naturals:
rotenona*, piretrines naturals*, 

nim (neem o azadiractina).

Extracte fermentat 
d’ortigues, extracta d’all. 
L’all també

 

té

 

efecte 
fungicida

La rotenona i les piretrines 
són insecticides d’ampli 
espectre que també

 
maten als depredadors i 
parasitoides. 

PROBLEMES A L’HORT: PLAGUES I MALALTIES (exemple taula dossier)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ih9MjZ4S3pUvFM&tbnid=EiN-jl-T073hgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sbpi.co.uk/PestControl/Aphids.aspx&ei=Wsy2UYDHB9GS0QW08oDoDA&bvm=bv.47534661,d.ZG4&psig=AFQjCNEJIuviLxyexFGsOkz3buLRsnxshQ&ust=1371020705048030


Plaga/
malaltia

Cultius 
afectats

Mesures 
preventives

Tractaments fitosanitaris 
ecològics

Altres tractaments/ 
Observacions

Tuta 
absoluta
Arna del 
tomàquet

tomàquets -

 

rotacions
-

 

destruir les 
plantes afectades i 
els fruits(o 
compostar-les)

-

 

Tractament amb nim 
(Azadiractina)
- Bacillus thuringiensis var. 

Kurstaki
Bacillus thuringiensis var. 
Aizawai
- Spinosad

Alternar els tractaments 
amb insecticides naturals, 
dues vegades seguides 
un, després dues l’altre...

-

 

Col·locació

 

massiva de 
trampes a l’inici de la 
floració

 

(trampes d’aigua 
amb feromones). 2 o 3 
trampes cada 1000 m2.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ykp9Rc2mjstdYM&tbnid=qaKEenp9yDCelM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agrares.com/es/tuta-absoluta/tuta_absoluta.htm&ei=ZfS2UaHvMM7w0gWZmoHYBA&bvm=bv.47534661,d.ZGU&psig=AFQjCNFfyNtR0Chst9hHjrx4qhhqBm8nmg&ust=1371031008332939


ALTRES MESURES DE CONTROL DE PLAGUES

Trampes amb “feromones” (Ex: Tuta absoluta)





 Fitosanitaris permesos en agricultura ecològica (preventius i molts són curatius)

 Extractes de plantes (preventius i alguns curatius)

Altres sistemes de control (trampes, malles,…)

Alguns remeis “casolans”

PREVENCIÓ I CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES



¿Cómo saber que un fitosanitario está permitido en agricultura ecológica?



 

no hay un sello identificador estandarizado ya que la certificación de insumos es 
opcional y voluntaria

 El uso del termino “ecológico”

 

en la comercialización de insumos no está

 

protegido

 Normalmente en la etiqueta indica frases como:

“ apto para su uso en agricultura ecológica”

“Autorizado para su uso en la agricultura biológica según el Reglamento (CE) nº 
834/2007”

No puede emplearse el logo europeo para productos agroalimentarios ecológicos

Algunos ejemplos de sellos de certificación:

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



¿Cómo saber que un fitosanitario está permitido en agricultura ecológica?



 

Los vademecums (una especie de catálogos de fitosanitarios) ayudan pero pueden 
ser incompletos.

http://www.terralia.com/productos_e_insumos_para_agricultura_ecologica/index.php

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS

http://www.terralia.com/productos_e_insumos_para_agricultura_ecologica/index.php


¿Qué diferencia hay entre sustancia activa y producto comercial?

Ejemplos:

Sus. Activa Nombre comercial
fosfato férrico

 

FERRAMOL ANTILIMACOS
spinosad

 

SPINTOR-CEBO 
SPINTOR 120 SC 
SPINTOR 480 SC 

La Lista de sustancias activas permitidas en AE

Lista sustancias activas AE.pdf

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Ejemplos de fitosanitarios  más utilizadas y las plagas o enfermedades que 
controlan

 INSECTICIDAS / REPELENTES

 FUNGICIDAS

 MOLUSQUICIDAS (CARACOLES Y LIMACOS)

 HERBICIDAS
No hay

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Aceite de neem (Azadiracta indica)

Sustancia activa:

 

azadiractina

Acción: INSECTICIDA (de amplio espectro)

Plagas que controla:. Insectos en cualquier estado larvario y de pupa. 
Orugas de mariposas, escarabajos (escarabajo de la patata), moscas, mosquitos, trips, mosca 
blanca, araña roja, pulgón, cochinillas, saltamontes, chinches, nemátodos .

Cómo funciona: contacto directo e ingestión, cierta acción sistémica. Afecta la transformación de 
larva a adulto. No afecta a adultos ni huevos. Respeta fauna auxiliar.
Tarda de 3 a 15 días en producir efecto (no es de “choque”)

Aplicación 
Fumigación primeras horas mañana o atardecer (en horas bajas de calor y de irradiación solar). En 
caso necesario repetir cada 8 días.

Incompatibilidades: 
pH de caldo que esté

 

entre el 6 y 6,5.
No se puede mezclar con productos alcalinos (azufre, oxicloruro de cobre, precaución con el jabón 
potásico). 
Puede ser mezclado con insecticidas rutinarios. siempre que el pH, no exceda de 7.

Mezclas habituales: con BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Control de
orugas y mariposas

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Bacillus thuringiensis 

Sustancia activa: Bacillus thuringiensis 

Acción: INSECTICIDA (específico según la variedad de Bacillus)

Plagas que controla:

 

Algunos grupos de Insectos en estado larvario (más eficiente en los primeros)

B. t. var. Krustaki (orugas de mariposas; ej: Tuta absoluta)
B. t. var. Aizowai (orugas de mariposas)
B. t. var. tenebrionis (escarabajo de la patata)
B. t. var. Israelensis (mosquitos; zonas húmedas, redes viarias y de servicios)

Cómo funciona: ingestión (endotoxinas). Parálisis del intestino, por lo que el insecto deja de 
alimentarse. No afecta a adultos ni huevos. 

Aplicación 
Fumigación al atardecer. pH del agua (neutro; aprox. 7). Se recomienda mezclar con azúcar al 0,5-

 
1% (atrayente alimentario) o resina de pino como filtro de UV.

Incompatibilidades:  no mezclar con productos que alteren el pH (azufre, oxicloruro de cobre). 
Tampoco con aceite de verano ni con piretrinas.

Mezclas habituales: con aceite de neem

Toxicidad: no son peligrosos para personas, animales o medio acuático, ni para fauna auxiliar.
No hay plazo de seguridad (recolección)

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Jabón potásico

Sustancia activa: Jabón potásico (sales potásicas de ácidos grasos)

Acción: INSECTICIDA

Plagas que controla: Mosca blanca, Araña roja, Trips, Cochinillas y Pulgones.

Cómo funciona: Actúa por contacto: deshidratación y posterior muerte. No es de “choque”

Aplicación :
No aplicar el producto en periodos de altas temperaturas o durante periodos de alta intensidad 
lumínica. No aplicar en cultivos que sufran cualquier tipo de estrés

Incompatibilidades: tiene reacción alcalina (básica) . Es incompatible con productos ácidos (pH<7) y 
con azufre.

Mezclas habituales:

Toxicidad: no tóxico

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Piretrina natural

Sustancia activa: Piretrinas extraídas de Chrysanthemum cinerariaefolium 

Acción: INSECTICIDA 

Plagas que controla: pulgones, cochinillas, trips, mosca blanca, ácaros, pequeños escarabajos

Cómo funciona:  de “choque”. Por ingestión y contacto. Actúa sobre el sistema nervioso  central del 
insecto. En caso de ataques graves repetir tratamiento a los dos días u hacer un tercer tratamiento 
a la semana o diez días.

Aplicación Es un producto fotosensible (se degrada con la luz), de modo que

 

su aplicación debe 
realizarse en las horas de menor insolación (al atardecer). 
No es recomendable utilizar en momentos con condiciones climatológicas cambiantes, como 
posibilidad de heladas o altas temperaturas. 
Utilícese en caso de reconocida necesidad, no sobrepasando las dosis recomendadas. 

Incompatibilidades: Incompatible con preparados alcalinos. 

Mezclas habituales:

Toxicidad:

 

baja toxicidad; persistencia unos 3 dias.

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



BEAUVERIA BASSIANA

Sustancia activa:

 

BEAUVERIA BASSIANA

Acción: INSECTICIDA 

Plagas que controla: Actúa contra mosca blanca, araña roja, pulgones y trips. También se 
observado eficacia en orugas de mariposas y escarabajos.

Cómo funciona: esporas de un hongo microscópico. Su modo de acción es mecánico, destruyendo 
la cutícula de los insectos, lo que provoca su deshidratación y absorbiendo los nutrientes del interior 
de sus células.
Permanece en el medio hasta 21 días.

http://www.potatobeetle.org/overview.html


Azufre

Sustancia activa: azufre

Acción:

 

FUNGICIDA (hongos ectoparásitos) y ACARICIDA

Plagas /enfermedades que controla: control preventivo y curativo de oídios (cenizilla, cendrosa...) y 
el control de ácaros (arañas rojas y amarillas).

Cómo funciona: 

Aplicación :

 

en polvo o algunos productos preparados para aplicar  con agua.

 

No aplicar a 
temperaturas demasiado elevadas. No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva 
ni en variedades sensibles de frutales como albaricoquero, manzano y peral. 

Incompatiilidades: Deben transcurrir 21 días entre la aplicación de estos productos y la de un aceite 
mineral o viceversa .

Mezclas habituales: Azufre y oxicloruro de cobre.

Toxicidad: irritante (Xi)

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Oxicloruro de cobre

Sustancia activa: Oxicloruro de cobre

Acción:

 

FUNGICIDA (hongos endoparásitos) y cierta acción BACTERICIDA

Plagas /enfermedades que controla: Especialmente efectivo contra roya, mildiu,
antracnosis, alternaria, monila , repilo. bacteriosis,

Mezclas habituales:

 

azufre,

Sulfato cuprocálcico (Caldo bordelés)

Sustancia activa: Sulfato cuprocálcico 

Acción:

 

FUNGICIDA (hongos endoparásitos)

Plagas /enfermedades que controla:

 

Mildiu, moteado, abolladura, monilia, alternaria, royas y otros

 
hongos.

En AE los productos con cobre se deben utilizar con precaución y se fijan unos límites: Hasta 6 kg 
de cobre por ha y año

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Fosfato de hierro

Sustancia activa: Fosfato de hierro (Nombre comercial Ferramol)

Acción:

 

MOLUSQUICIDA 

Plagas /enfermedades que controla:

 

caracoles y babosas 

Cómo funciona: cebo atrayente, una vez ingerido mueren. Se aplica a voleo de manera uniforme 
alrededor de las plantas al inicio de la infestación. El efecto molusquicida puede durar hasta 2 
semanas debiendo de reaplicarse tan pronto como el cebo se haya consumido.

Aplicación :

 

Granulado , bastante resistente a la lluvia

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Productos que mejoran la eficiencia del fitosanitario

Mejoran la adherencia (mojantes)

- Derivados Terpénicos procedentes de resina de pino 
(“Bioterpene”, “Helisol”

 

nombres comerciales)

Correctores de pH

- acido cítrico

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



Questions importants:



 

La majoria s’apliquen en moments de baixa insolació

 

( o a primera hora o cap a última hora de la 
tarda. 

 En cas de líquids que s’han de polvoritzar la gota ha de ser molt fina.

 S’ha de cuidar el pH de la barreja en aigua. Ho indica a les instruccions.

Llegir bé

 

l’etiqueta del producte per tal de dosificar adequadament i prendre les mesures de 
seguretat adients (alguns són irritants, etc…)



 

Alguns són incompatibles (no es poden barrejar o aplicar immediatament un

 

al darrera de l’altre).     
Ho indica a les etiquetes.

 No tots els fitosanitaris estan autoritzats per a tots tipus de

 

conreus (mirar etiqueta).

FITOSANITARIOS ECOLÓGICOS



MACRONUTRIENTES MICRONUTRIENTES
Nitrógeno (N) Hierro

 

(Fe)
Fósforo (P) Zinc

 

(Zn)
Potasio (K) Manganeso

 

(Mn)
Calcio

 

(Ca) Boro

 

(B)
Magnesio

 

(Mg) Cobre

 

(Cu)
Azufre

 

(S) Mobildeno

 

(Mo)
Cloro

 

(Cl)







ADOBS ORGÀNICS: FEMS

Tipus de fems Dosis 
(aproximades)

Algunes característiques

Ovella 5-20 Tn/ha 
(0,5-2 kg/m2)

Es un fem calent (cal evitar la seva aplicació

 

sinó

 

està

 

ben 
madurat). Es el més equilibrat en quan als diferents 
nutrients. Especialment ric en N i Ca. 

Cabra 5-20 Tn/ha 
(0,5-2 kg/m2)

Similar al d’ovella (més calent i ric en nutrients = més fort)

Vaca 10-50 Tn/ha 
(1-5 kg/m2)

Fem fred. Pobre en nitrogen (N). Activa molt la vida 
microbiana del sòl. 

Cavall 10-50 Tn/ha 
(1-5 kg/m2)

Es un fem molt calent (cal evitar la seva aplicació

 

sinó

 

està

 
ben madurat). Nutrients similars als de vaca.

Gallina 0,5-3 Tn/ha 
(50 a 300 gr/m2)

Molt ric en nitrogen (N) i calci (ca). Es molt fort.  Utilitzar amb 
molta precaució

 

(pot cremar les plantes) o barrejar amb 
altres fems o afegir-lo al compost.

Conill 1-4 Tn/ha 
(100 a 400 gr/m2)

Molt ric en nitrogen (N) i calci (ca). Es molt fort.  Utilitzar amb 
molta precaució

 

(pot cremar les plantes) o barrejar amb 
altres fems o afegir-lo al compost.





ADOBS ORGÀNICS: FEMS



 

Diversitat d’opinions sobre si cal soterrar o no immediatament els fems (sense 
soterrament pèrdues de N fins al 30 % i soterrat fins al 10%) 



 

Els fems frescos  (poc madurats o poc compostats) s’aporten de 4 a 6 mesos 
abans del conreu.

Els fems madurs (vaca) s’aporten de 3 a 4 mesos del conreu.

 Els fems de cavall, ovella i aus (acció

 

rapida) s'aporten 1 a 2 mesos abans.

 Moltes de les aportacions es faran a la tardor o a l'hivern.



 

L’acció

 

millorant i nutritiva del fem pot durar fins a 3 anys (en sòls argilosos ) i 2  
anys en els arenosos.



ADOBS ORGÀNICS: COMPOST

Què es el compost? 

Matèria orgànica que ha estat estabilitzada fins a transformar�se en un
producte semblant a les substàncies húmiques del sòl, que està

 

lliure de patògens i 
de llavors de males herbes.

Quines dosis haig d’aportar?: en funció de les exigències de les plantes



Exigents
(3 a 6 kg/m2)

Mitjanament exigents
(1 a 3 kg/m2)

Poc exigents
(no necessiten o ha de estar 
en fase de mineralització)

Compost fresc  o 
semi-madur
Carxofa
Cards
Carbasses i 
carbassons
fonoll 
blat de moro 
melons 
patates 
tomàquets
pebrots
albergínies
cogombres
síndries
Compost madur
api
cols
col-i-flors
bòquil
espinacs 
porros

Compost madur
enciams
escaroles
espàrrec 
pastanagues
remolatxes
xirivies 
mongetes
pèsols
Julivert
Bledes

alls
cebes
raves 
naps
col de Brussel·les 
endívia
faves

Compost semi-madur (2 a 3 mesos): s’aplica sobre la terra

Compost madur (de 6 a 9 mesos): sobre terra o barrejat superficialment

Compost en fase de mineralització

 

(més d’un any): es pot barrejar amb la terra 



ADOBS VERDS

Es tracta de cobertes de vegetació

 

sembrada o espontània que s'utilitzarà

 

per dos 
raons principals:



 

Per que fan una funció

 

de protecció

 

del sòl mentre no hi ha un conreu (efecte 
paraigua: protecció

 

de l’erosió, etc..).

Per que quan s’incorporen al sòl són un veritable adob (adob verd)  que aportar 
matèria orgànica que es mineralitza ràpidament

Altres beneficis que proporcionen: 

•Milloren estructura del sòl

•Incrementen la retenció

 

d’aigua al sòl

•Incrementen la vida al sòl

•Poden fixar nitrogen al sòl (lleguminoses)

•Recuperació

 

de nutrients (bràssiques)

•Recolzen la lluita contra plagues i malalties 

•Poden regular males herbes

http://www.clunet.edu/wf/nca/flowers/picts/nca-618.jpg


Quines plantes  se sembren com com adob verd?

Alguns exemples:

•lleguminoses, com a fixadores de nitrogen: veces, trèvols, alfals, trepadella, faves o  
pèsols farratgers.

•gramínies, per obtenir més aportació

 

d’humus, general-ment associades amb 
lleguminoses

 

: raigràs italià, Bromus i cereals (ordi, civada, sègol, sorgo);

•crucíferes, pel seu ràpid desenvolupament i bona mobilització

 

de les reserves

 

 
minerals del sòl (sobretot K), a més de la seva adaptabilitat als sòls pobres i la seva 
capacitat nematicida: col, colza i rave farragers, nap, mostassa

 

blanca.

Per horts petits una bona barreja es fava farratgera i veça.

On es compren aquestes llavors?

A les cooperatives agràries o a vegades en tendes que venen aliments per animals de 
granja (conills, gallines,etc...). 

Per internet:  www.agrorganics.com







Alguns barreges i dosis de sembra

Família Especies Siembra Dosis 
(gr/m2)

Duración

Crucífera Rábano forrajero Febrero-

 
Mayo

2 Menos de 2 
meses

Crucífera Mostaza blanca Febrero-

 
Mayo

1,5 Menos de 2 
meses

Hidrofilácea Facelia Marzo-Junio 1,5 Menos de 2 
meses

Leguminosa + 
gramínea

Veza + avena Febrero-

 
Mayo

10 + 10 De 2 a 4 meses

Leguminosas + 
gramínea

Veza + guisante forrajero + avena Febrero-

 
Mayo

6+7+6 De 2 a 4 meses

Leguminosas veza + guisante forrajero Febrero-

 
Mayo

10+6 De 2 a 4 meses

Leguminosa Guisante forrajero Enero-Abril 20 De 2 a 4 meses



Cóm es fa?



 

Preparació de la terra: que l’espai estigui esponjós, sense terrossos i 
anivellat (com si fos un altre conreu).



 

Sembra (segons dosis indicades a les taules). La sembra es fa a “voleo”. 
Si es sembra una barreja, aquesta s’ha de fer abans. Un cop sembrar cobrir 
lleugerament les llavors amb passada de rasclet.



Cóm es fa?

Segues: un cop passada la floració

 

i abans de la formació

 

de grana. 
Tallar amb desbroçadora a diferents alçades de manera que sigui més fàcil 
d’incorporar.
Deixar assecar uns dies per facilitar d'incorporació.

Soterrament: a 10-15 cm de fondària (motocultor). L’ideal és de tres

 

 
setmanes a un mes abans del establiment del nou conreu a la parcel·la



Materials rics en sílice Exemples: basalt, granit, el pòrfir,  neiss
Composició: 50% de Sílice (Si); 2 1ª

 

10% de magnesi

 

 
(Mg); 2-12% de potassi (K) i altres oligoelements
Dosis: de 300 a 2000 kg/ha

Materials rics en nitrogen Exemples: Nitrats de Xile (es el únic adob mineral amb 
nitrogen)
16% de nitrogen (N) i 25% de sodi (Na)
Cal vigilar la salinització

 

del sòl per causa del Na.
Materials rics en fòsfor Fosfats naturals i fosforites, fosfal i escòries de Thomas

25-35% de anhídrid fosfòric
Dosis: de 50 a 60 kg/ha

Materials rics en potassi Roques si lícies, Pathenkai (sulfat de potassi i magnesi)
Rarament són necessàries aportacions de potassi (K)
28% K; 8% Mg i 18% de sofre (S) 
Les cendres de fusta són un bon substitutiu i aporten de 5 
a 9% de K.

Materials rics en magnesi Roques si lícies, Pathenkai, dolomites i sulfat de magnesi.
Dosi: dolomites (només en sòls àcids o neutres; 200 -

 

500 
kg/ha)
Sulfat de magnesi (en sòls calcaris; dosis de 200 -

 

4400 
kg/ha)

Materials rics en calci Calcari i margues, cretes fosfatades i guix
Dosi: calcari 300 -

 

2000 kg/ha
margues: interessants per a sòls arenosos perquè

 
contenen argiles; 3 -

 

15 kg/ha
cretes fosfatades 300 -

 

1500 kg/ha

ADOBS MINERALS (origen no químic)



ORGANITZACIÓ DEL HORT

EL REG: quin tipus m’anirà millor?

Reg manual: 

mànega 
regadora
per inundació

Regs a pressió

aspersió
reg localitzat (baixa pressió)

reg per degoteig
reg amb cintes emissores



Tipus de regs més 
freqüents

Avantatges Desavantatges

Mànega Econòmic Temps
a vegades no es rega bé
compacta i crea crosta superficial
si es molt llarga complica la seva utilització

Regadora Econòmic Molt de temps
Utilitzar en casos puntuals o horts molt 
petits
Imprescindible pels regs de plantació

Reg per inundació Econòmic
No hi ha despesa energètica 
(gravetat)

Temps (no es pot automatitzar)
Terreny molt ben anivellat (feina)
Compacta molt la terra
Molta “lixiviació”

 

de nutrients
Molta despesa d’aigua

Reg per aspersió

 

(a 
pressió)

Poc temps (es pot automatitzar)
Reg uniforme (similar a la pluja)

Inversió

 

econòmica
Despesa energètica (bombes, etc..)
Pot afavorir presència de fongs a les fulles 
(tomaqueres, cogombres..)

Reg localitzat 
(a baixa pressió)

Poc temps (es pot automatitzar)
Estalvien molta aigua

Inversió

 

econòmica
Normalment poca o cap despesa energètica



reg per degoteig

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=r9aEbdFJmS1i3M&tbnid=eqYDvQl_LdNctM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lexpressio.wordpress.com/category/opinio-critica-i-denuncia-ciutadana/&ei=2_CtUbyLC4Kt0QXPxYDwDw&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNFYs6VWw7RQzYU_sarwZ6Em3g0n4w&ust=1370440253225862
http://esfgalicia.blogspot.com/
http://ingenieriaparaoptimistas.blogspot.com/2012_05_01_archive.html


reg amb cintes emissores

Cinta de reg perforada : (la +barata) (5l l per ml i h)

Cinta exsudant (+ cara); (2 a 4 l per ml i h)



Principals elements d’un sistema de reg de degoteig/cinta emissora

1. Toma d’aigua i clau general

2. Filtre

3. Programador

4. Canonada principal 
(25 o 33 mm)

3’. Regulador de pressió



Principals elements d’un sistema de reg de degoteig/cinta emissora

5. Canonada de 16 mm

6. Unió principal/secundària 16 mm

7. Clau de pas 16 mm

8. “T” de 16 mm

9. Reg de degoteig 16 mm (25 a35 cm separació degotadors)

10. Taps (16 mm).



Principals elements d’un sistema de reg de degoteig/cinta emissora

Canonada de 16 mm

3. Programador

3’. Regulador de pressió



Canonada amb degotadors integrats



Canonada amb degotadors punxats

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rWdNur5SNJprFM&tbnid=bG6eq9AYdbpWZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://entornoalhuerto.blogspot.com/2012/04/montaje-del-riego-por-goteo.html&ei=FgGuUZvDBeeq0QXZl4GADQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNEX1DvuxB7VIJlw-MRGdzJyXx2UlA&ust=1370443423894755




Alguns consells abans de comprar i fer d'instal·lació:

Calculeu tot el espai conreable i, per tant, les canonades secundaries de reg
(això permetrà

 

dimensionar les canonades principals).

Els diferents materials i tipus de canonades suporten diferents pressions.

Si connecteu a xarxa d’aigua potable, preguntar pressió

 

de sortida.

En cas necessari penseu en que podeu fer sectors de reg (amb claus de pas o 
electrovàlvules).

Si teniu dubtes aneu a un bon professional amb el vostres esquema de reg (ell 
us ho dimensionarà). 

http://ingenieriaparaoptimistas.blogspot.com/2012_05_01_archive.html


Aspectes més importants que cal tenir en compte amb el reg de l’horta

•

 

Un cop arrelat el cultiu s’ha de fer un reg moderat fins el quallat... Per afavorir 
floració.

•

 

Evitar l’estrès hídric en floració

•

 

Situació

 

dels emissors allunyats del coll de la planta (les arrels han d’anar a 
buscar l’aigua no al revés)

•

 

L’estructura del sòl, el contingut de matèria orgànica i el treball que fem del sòl 
ens condicionarà

 

la retenció

 

d’aigua.



Mes Freqüència Quantitat aigua

Gener La pluja compensa les 

 
pèrdues d’aigua

Febrer La pluja compensa les 

 
pèrdues d’aigua

Març 1 reg cada 5 dies 3 l/m2
Maig 1 reg cada dos dies 3 l/m2
Juny 1 reg/diari 4 l/m2
Juliol 2 regs/diaris 5 l/m2
Agost 2 regs diaris 5 l/m2
setembre 1 reg/diari 4 l/m2
Octubre 1 reg cada 5 dies 3 l/m2

Novembre

La pluja compensa les 

 
pèrdues d’aigua

Desembre

La pluja compensa les 

 
pèrdues d’aigua

Necessitats de reg

Les necessitats de reg depenen del tipus de sòl, climatologia i el cultiu.

Mètode d’observació

 

directa de la terra (el “digital”) i de l’aspecte de la planta.

Hi ha aparells que mesuren la humitat del terra (higròmetres)

Es molt orientativa la taula adjunta i pensada en la nostra zona

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m4CrX5bNtHoTaM&tbnid=GpO6lWCp8C8xgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allafrance.com/productos/ph-metros-c-105_110.html&ei=0sixUeTcHqeP0AWw4YDIDA&bvm=bv.47534661,d.d2k&psig=AFQjCNEzYSh5e3Tr-cbhcCfSlGMdiJpX2g&ust=1370692171939103






Quantes plantes de cada tipus hi posem?

Autocosum



Quantes plantes de cada tipus hi posem?

Autocosum

Apetències particulars



Quantes plantes de cada tipus hi posem?

Autocosum

Si tenim espai per guardar



Quantes plantes de cada tipus hi posem?

Autocosum

Calculat per bancal elevat



Quantes plantes de cada tipus hi posem?

Autocosum

Si estem començant millor 
incrementar un 20% 
(en aquest cas 2,4 m2)



Quantes plantes de cada tipus hi posem?

Autocosum

Esglaonar 
(ex: 15 dies)



Quantes plantes de cada tipus hi posem?

Comentaris:

Estem parlant d’unes taules orientatives (climatologia de l’any, zona on estem,...)

Consultar a altres hortolans “eco”

 

de la zona

Heu d’anar prenent nota i fent la vostra taula a mida
(anotar a la vostra llibreta de “camp”)



A quina distància hem de plantar?  Marc de plantació

Es planta a la mateixa distància una ceba que una carbassa?

La ceba (10 -15 cm x 10-15 cm); la carbassa (80 cm x 120 cm)

És important per:  evitar competència
evitar malalties (com els fongs)



A quina distància hem de plantar?  Marc de plantació

Conreu Cultivo Marc de 
plantació (cm)

Albergínia berenjena 50x50
All (sec) ajo (seco) 10x10
All (tendre) ajo (tierno) 25x10
Api apio 30x40
Blat de moro maíz 30x50
Bleda acelga 30x40
Bròquil brócoli 40x70
Carbassa calabaza 80x120
Carbassó calabacín 80x90
Carxofa alcachofa 60x70
Ceba (seca) cebolla (seca) 10-15x10-15
Ceba  (tendra) cebolla (tierna) 10-15x10-15
Cogombre pepino 60x100
Col col 40x60
Coliflor d’hivern coliflor 40x60
Enciam lechuga 25x30
Escarola escarola 30x40
Espinac espinaca 10x20
Fava haba 30x50
Herba dels canonges canónigos 10x10
Maduixa fresa 30x40
Meló melón 60x100
Mongeta (mata baixa) judía (mata baja) 30x50
Mongeta (mata alta judía (enrame) 20x50
Naps nabo 15x15
Pastanaga zanahoria 5-10x10-20
Patata patata 30x70
Pebrot pimiento 40x50
Pèsol guisante 30-50x40-60
Porro puerro 10x30
Rave rábano 5-10x5-10
Remolatxa remolacha 10-15x20-30
Síndria sandía 80-100x80-100
Tomàquet tomate 40-50x60-70

Entre plantes

Entre línies





Quan sembrem o plantem?: el calendari

Conreu\Mes GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

Albargínia P P P

All (sec) S S S S S S S S

Apit P P P P P P P P P P P P P

Blat de moro S S S S S S

Bledes Tot l'any 

Bròquil P P P P P P P P P P

Carbassa S S S S

Carbassó SP1 SP2 SPn

Cartxofa P P

Ceba (per guardar) P P P P P P

Ceba (tendra) Tot l'any 

Cogombre S1 S S S Sn

Coliflor P1 P2 P2 P3

Cols P P P P P

Enciams Tot l'any (diferents varietats) 

Escarola P P P P P P

Espinacs S S S S S S S

Fabes S S S S S S S S S S S S

Maduixa P P P P

Meló S S S

Mongeta (seca) S S S

Mongeta (tendra) S1 S1 S1 S2 S3 Sn

Pastenaga Tot l'any (a l'estiu solen florir )

Patates S1 S1 S1 S2

Pebrot P P P P P P

Pèsol S3 S1 S1 S2

Porros P P P P P P P P

Rave S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Remolatxa o bleda-rave SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP P P P P

Rúca S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Síndria S S S

Tomaquet P1 P2 P3 P4 Pn

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES



Quan sembrem o plantem?: el calendari

Conreu\Mes GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

Albargínia P P P

All (sec) S S S S S S S S

Apit P P P P P P P P P P P P P

Blat de moro S S S S S S

Bledes Tot l'any 

Bròquil P P P P P P P P P P

Carbassa S S S S

Carbassó SP1 SP2 SPn

Cartxofa P P

Ceba (per guardar) P P P P P P

Ceba (tendra) Tot l'any 

Cogombre S1 S S S Sn

Coliflor P1 P2 P2 P3

Cols P P P P P

Enciams Tot l'any (diferents varietats) 

Escarola P P P P P P

Espinacs S S S S S S S

Fabes S S S S S S S S S S S S

Maduixa P P P P

Meló S S S

Mongeta (seca) S S S

Mongeta (tendra) S1 S1 S1 S2 S3 Sn

Pastenaga Tot l'any (a l'estiu solen florir )

Patates S1 S1 S1 S2

Pebrot P P P P P P

Pèsol S3 S1 S1 S2

Porros P P P P P P P P

Rave S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Remolatxa o bleda-rave SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP P P P P

Rúca S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Síndria S S S

Tomaquet P1 P2 P3 P4 Pn

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

Per quinzenes
Plantació

Primera sembra
última sembra



Quan sembrem o plantem?: el calendari

Conreu\Mes GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

Albargínia P P P

All (sec) S S S S S S S S

Apit P P P P P P P P P P P P P

Blat de moro S S S S S S

Bledes Tot l'any 

Bròquil P P P P P P P P P P

Carbassa S S S S

Carbassó SP1 SP2 SPn

Cartxofa P P

Ceba (per guardar) P P P P P P

Ceba (tendra) Tot l'any 

Cogombre S1 S S S Sn

Coliflor P1 P2 P2 P3

Cols P P P P P

Enciams Tot l'any (diferents varietats) 

Escarola P P P P P P

Espinacs S S S S S S S

Fabes S S S S S S S S S S S S

Maduixa P P P P

Meló S S S

Mongeta (seca) S S S

Mongeta (tendra) S1 S1 S1 S2 S3 Sn

Pastenaga Tot l'any (a l'estiu solen florir )

Patates S1 S1 S1 S2

Pebrot P P P P P P

Pèsol S3 S1 S1 S2

Porros P P P P P P P P

Rave S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Remolatxa o bleda-rave SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP P P P P

Rúca S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Síndria S S S

Tomaquet P1 P2 P3 P4 Pn

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES



Quan sembrem o plantem?: el calendari

Comentaris:

-Calendari adaptat a la zona del Maresme Centre

- Completar i modificar consultant als hortolans locals



Quant dura el cicle de conreu?

Conreu Cultivo Durada del cicle

Albergínia berenjena 135/90
All (sec) ajo (seco) 180
All (tendre) ajo (tierno) 60
Api apio 120/75
Blat de moro maíz 60-90
Bleda acelga 90
Bròquil brócoli 120/90
Carbassa calabaza 180
Carbassó calabacín 75
Carxofa alcachofa 90
Ceba (seca) cebolla (seca) 180/120
Ceba  (tendra) cebolla (tierna) --/60
Cogombre pepino 60
Col col 120/90
Coliflor

 

d’hivern coliflor 150/90
Enciam lechuga 90/60
Escarola escarola 90/60
Espinac espinaca 90
Fava haba 120-180
Herba dels canonges canónigos 90-150
Maduixa fresa --
Meló melón 120
Mongeta (mata baixa) judía (mata baja) 90
Mongeta (mata alta judía (enrame) 90
Naps nabo 60
Pastanaga zanahoria 75
Patata patata 120
Pebrot pimiento 120/75
Pèsol guisante 120
Porro puerro 210/150
Rave rábano 40
Remolatxa remolacha 90
Síndria sandía 120
Tomàquet tomate 145/75

Des de germinació

Un cop 
trasplantada



Moltes gràcies!

Contacte:

Xavier Tarruella Ayza
esgeme@gmail.com

Preguntes?
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TALLER D’INTRODUCCIÓ A L’AGRICULTURA 
ECOLÒGICA APLICADA ALS HORTS 

El Prat del Llobregat, 12 de febrer de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació complementaria del Taller. Part II 

 
Autor: 
Xavier Tarruella Ayza  
(Biòleg i Màster en agricultura biològica) 
 
ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ:  

 
Comissió d'Horts  
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat  
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INDEX GENERAL: 
 

BLOC 1. DISSENY DELS HORTS MUNICIPALS SOSTENIBLES I DEL SEU 
ENTORN    

1. 1. Algunes de les  preguntes que ens podem fer (i les seves respostes)  

1. 2. Disseny i execució d’un projecte de horts municipals ecològics “pas a pas”  

1. 3. Errors freqüents en el disseny i execució dels horts municipals  
 (o aprenent amb l’assaig- error). 
 

1.4. Els horts municipals també necessiten un seguiment  
 

BLOC 2.  NOCIONS BÀSIQUES SOBRE ELS SÒLS DELS NOSTRES HORTS  
 

2.1. Una pinzellada sobre edafologia aplicada als horts  

2.2. Cóm sé que un sòl és apte pel projecte d’horts urbans? 

2.3. Quins problemes me hi puc trobar?  

2.4. Hi si el sòl no és apte, que puc fer?  

 

Annex 1: presa de mostres per a enviar a laboratori, anàlisis de laboratori i 

interpretació de resultats 

 

   
BLOC 3. PRÀCTICA SOBRE EL TERRENT  
 

3.1. Pràctica de reconeixement d’algunes característiques bàsiques del sòl del 
hort didàctic de Can Comas  
 
3.2. Visita a l’arborètum de fruiters de Can Comas per tal d’observar les 
tanques vegetals establertes.  
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BLOC 1. DISSENY DELS HORTS MUNICIPALS SOSTENIBLES I DEL SEU 
ENTORN    

 

1.1. ALGUNES DE LES  PREGUNTES QUE ENS PODEM FER (abans d’iniciar la 
redacció i execució del projecte d’horts municipals ecològics). 
 

 Hi ha interès social al meu municipi per uns horts municipals? 

Enquestes participatives, etc...  

Segons els assistents a la sessió hi ha una demanda social clara i per tant 
moltes vegades no cal fer enquestes de percepció. 

Moltes vegades aquest interès a sorgit a partir de que l’ajuntament a organitzat 
o subvencionat algun curs d’iniciació a l’agricultura ecològica (aquest és, per 
exemple ,el cas exposat pels tècnics de Manlleu i de Castellar del Vallès). 

 Hi ha interès polític? 

Sembla que els polítics perceben la demanda social i integren els projectes 
d’Horts en les seves agendes (amb mes o menys interès). 

 Disponibilitat pressupostaria? 

En aquest moments s’ha d’optar per projectes de horts amb una mínima 
despesa de execució i manteniment (per que cal recordar que cal fer un 
seguiment i un manteniments dels horts urbans). 

 Si tenim diferents solars candidats, quin escollim? 

El que reuneixi les millors característiques quan a: 

- Accés mitjançant transport públic, caminant o en bicicleta i/o vehicle 
privat 

- Sòls fèrtils o no degradats 
- Bona orientació (poques ombres que vinguin d’edificis alts) 
- Disponibilitat d’aigua de reg i de boca 
- Disponibilitat de clavegueram proper (si es projecta un edifici amb 

Wc). 
- Qualificació urbanística compatible o prou laxa com per permetre 

aquest ús temporal. Una eina urbanística utilitzada per l’ordenació 
de grans zones d’horts ha estat el Pla Especial. 

- Etc. 

 I si l’ajuntament no te solars en propietat?  
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Si l’ajuntament no té solars en propietat pot optar per llogar un solar o arribar a 
convenis amb la propietat privada. Aquest últim cas , per exemple, l’aplica 
l’ajuntament de Terrassa que fa una bonificació sobre el IBI als propietaris que 
cedeixen temporalment un solar pel programa d’Horts urbans 

 Quines dimensions ha de tenir el terreny i les parcel·les? 

Dependria de quin objectiu a de complir l’hort urbà: 

Si l’objectiu és l’autosuficiència alimentaria d’una família de 4 persones: 

La majoria dels assistents comenten que aquest no és el principal objectiu dels 
horts municipals. De tota manera i donada la crisis econòmica aquest objetiu 
pot prendre més importància. 

La superfície que es pot necessitar en aquest cas es entre 500 i 1000 m2 per 
parcel·la (família). 

A la sessió  s’ha parlat del conflicte d’interessos que pot generar que 
l’ajuntament posi a disposició horts urbans amb parcel·les de 150 m2 o 
superiors. Els pagesos professionals poden arribar a protestar per competència 
deslleial (malgrat que les produccions dels horts urbans no es poden vendre, al 
menys, en la majoria dels casos). 

També es parla de que la normativa de la majoria dels horts municipals 
prohibeix expressament la venda de la producció. Es parla entre els assistents 
que  una manera raonable d’evitar aquest problema seria el intercanvi o 
“trueque” o l’ús d’una moneda social. Malgrat tot és un tema conflictiu que 
probablement caldrà abordar en alguna altra sessió de treball. 

 

Si l’objectiu es l’ús lúdic, terapèutic o didàctic: 

Les parcel·les que avui dia hi ha a la majoria dels municipis amb horts urbans 
encaixen amb aquest criteri i tenen superfícies que van de 40 a 1000 m2 (en 
casos extrems 3.000).   

Alguns exemples de superfícies de parcel·les de diferents experiències d’Horts 
urbans arreu de Catalunya i Espanya: 

Nom Lloc Sup. Total (m2) Núm parcel·les Mida parcel.les (m2)
HORT DE LA MASIA DE CAN MESTRES Barcelona 10000 52 40
HORT SAGRADA FAMÍLIA Barcelona 2000 20 30
HORTS DE BESCANÓ BESCANÓ 38000 50 de 300 a 1000 
HORTS LÚDICS MUNICIPALS DEL PRAT DE LLOBREGAT EL PRAT DE LLOBREGAT 7000 112 60
HORTES DE SANTA EUGÈNIA GIRONA 41420 400 de 200 a 1000
HORTS DE GALLECS MOLLET DEL VALLÈS 40000 198 200
HORTS DE CAL TARUT OLOT 6000 60 90
HORTS DEL RIPOLL SABADELL 32000 200 100 a 200 els nous; 300 els antics
HORTES DE SALT SALT 1035000 304 de 500 a 1200
HORTS LÚDICS DEL POLÍGON LES SALINES. FASE I SANT BOI DE LLOBREGAT 6600 44 de 80 a 100
HORTS MUNICIPALS DE LA FINCA DE MOSSÈN HOMS TERRASSA 31600 86 70
HUERTOS ECOLÓGICOS DE VALLADOLID VALLADOLID 47000 450 105
HORTS MUNICIPALS ECOLÒGICS BARRI DE LA VINYALA SANT VICENÇ DELS HORTS 1654 16 54
Horts municipals Josep Pidelaserra Llach Cornellà de Llobregat 7287 77  de 60 a 155  
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 Quins seran els usuaris als que van destinats? 

Molt relacionat amb l’anterior pregunta i que condicionarà alguns elements del 
disseny dels projecte d’horts municipals.  

Cal respondre si va dirigit específicament a un grup determinat o a diferents 
grups, donat que les necessitats i condicionants  d’accessibilitat  d’aquest grups 
no seran els mateixos (el cas més representatiu són les adaptacions que s’han 
de fer en un projecte d’horts urbans en el qual volem encabir a la gent que té 
una mobilitat reduïda). 

Algun dels grups a que poden anar dirigit els horts són: 

- Gen gran (jubilats) 
- Joves a l’atur 
- Immigrants sense recursos econòmics 
- Població escolar 
- Persones amb mobilitats reduïda 
- Etc.. 

 

1.2. DISSENY I EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE HORTS MUNICIPALS 
ECOLÒGICS “PAS A PAS”  

 

Un projecte executiu de horts municipals ecològics hauria de tenir com a mínim els 
següents apartats: 

 

I. MEMORIA   

1. Introducció 

2. Objecte del projecte 

3. Estat inicial de la finca 

4. Descripció del projecte  

5. Planificació d’execució del projecte 

 

II. PRESSUPOST 

amb l’apartat corresponent d’amidaments 
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Per tal de tenir referències de preus es pot consultar el banc de preus BEDEC 
del ITEC. 

III. PLÀNOLS 

Amb prou detall i definició com per que el contractista final pogui executar 
l’obra. 

IV. PLEC DE CONDICIONS 

V. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

VI. ANNEXOS 

Amb informació justificativa o explicativa complementaria i útil per tal 
d’interpretar el projecte. 

 

 

A continuació parlarem molt breument de les principals partides d’obra que poden 
apareixer més freqüentment al projecte dels horts municipals. 

 

PRINCIPALS PARTIDES D’OBRA DURANT L’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE 
D’HORTS MUNICIPALS 

Dividirem els grups de treballs (partides) en dos tipus: 

Partides agronòmiques (o de jardineria): desbrossada, millora de terres, etc. 

Partides d’ Obra civil: tancaments, camins, edificacions, etc. 

(és una divisió una mica arbitraria però ens pot servir per tal d’endreçar les partides) 

PARTIDES AGRONÒMIQUES (O DE JARDINERIA): 

Desbrossada:  

es interessant aprofitar les restes vegetals per tal de deixar-les in situ (serà la 
primera correcció orgànica del sòl dels horts. El perill és que incrementarem el 
banc de llavors d’adventícies de la parcel·la. 

 Retirada de materials sobrants i runes: 

Si apareixen residus tòxics o especials caldrà tractar-los segons normativa 
vigent. 

Estudi del sòl (cala i analítiques): incloure una partida al pressupost per tal 
de realitzar aquests estudis imprescindibles. 



Sessió 2: Disseny dels horts municipals sostenibles 
 i del seu entorn. Coneixement del sòl de l’hort 

 
 

 

 

9 

 

Treballs de millora de sòl:  

  descompactació del terreny: subsolat  

  aportació de matèria orgànica (dosis estàndard: 3 kg/m2) 

  passada de cultivador 

  fressat, refinat i anivellat  

 

 

 

 

 

 

 

Aportació de terra vegetal:  serà com a últim recurs, donat l’elevat preu del 
m3 de terra vegetal  

Delimitació i identificació de les subparcel·les (horts): amb fites de diferents 
tipus, mai amb estructures rígides i poc permeables visualment.  

 

 

Plantació de tanques vegetals perimetrals, bandes florals (entre horts): 

Recordeu el que vam dir al taller 1 (mirar dossier) 
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Delimitació i/o construcció de Compostadors o zona de compostatge: 
podria tractar-se d’un espai d’ús comú, malgrat que, segons els assistents, això 
genera problemes en l’actualitat. 

Delimitació de Zona d’acumulació provisional de materials 

 

Zona reproducció (planter): podria tractar-se d’un espai d’ús comú. 

Espai acumulació d’aspres (canyes i similars): alguns municipis tenen a la 
normativa d’horts una definició de com s’han de construir. Normalment són 
individuals i van en cada parcel·la. 

 

PARTIDES D’ OBRA CIVIL: 

 

Tancament perimetral de la parcel·la (inclou les portes d’accés): cal preveure 
si ha de entrar una maquinaria de certes dimensions. El tancament ha de ser 
permeable visualment. 

Camins interiors (la plataforma, la delimitació,...): les amplades, 
característiques dels materials han de adaptar-se a les normes d’accessibilitat. 

Així segons un manual de la fundació ONCE: 

“Las anchuras mínimas que se pueden establecer son: 

120 cm para la circulación de un usuario en silla de ruedas. 

Entre 150 y 180 cm para garantizar la total maniobrabilidad de la persona (giro 
o cambio de dirección) y el cruce con otras personas que utilizan silla de 
ruedas.” 
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Edificacions (magatzem, etc...); donat que moltes vegades (o la majoria) els 
horts municipals es plantegen com a usos temporals opino que els materials 
que utilitzem per les edificacions haurien de permetre una fàcil deconstrucció i 
reciclatge o reutilització de l’edificació en un altres espai públic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així la meva opinió i praxis va encaminada en prioritzar els materials ecològics i 
“tous” tipus fustes (bigues tractades, laminades, tablers de fibres orientades 
OBS, i materials similars). Crec que s’ha de fer la mínima intervenció possible 
en quan a fonamentacions  (millor pilars puntuals que planxes continues de 
formigó). Així les edificacions que proposo serien més aviat de fusta. 

Les amplades i mides, rampes d’accés i portes han de preveure l’accessibilitat 
de persones amb mobilitat reduïda. 

Respecte als WCs ens podem plantejar connexió a la xarxa de clavegueram o 
apotsra por les tecnologies de Wc sec (compostable), sempre i qual es 
compleixin les normatives indicades per l’ACA. També podem optar per Wc 
portàtils i amb el conseqüent contracte de manteniment. 
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Mides necessàries per a un WC 
adaptat. 

Sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials: seria interessant recollir les aigües 
pluvials de les taulades de les edificacions dels horts municipals. Hi ha una amplia 
varietat de materials força provats a la pràctica.  
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Reg 

Informació prèvia necessària: analítiques d’aigua, cabal, pressió, necessitats 
dels conreus. Al pròxim taller (taller 3, 10 d’abril de 2014) parlarem de com 
utilitzar aquestes dades i dimensionar el reg el sistema de reg dels horts 
municipals. 

Elements que pot tenir un reg:   

- Bassa de reg (en alguns casos en els que l’aigua s’’extreu d’un pou) 
- Xarxa de reg (xarxa principal de distribució des del punt de toma fins a 

l’entrada de cada una de les parcel·les individuals). 
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Xarxa elèctrica: normalment els consums elèctrics de les edificacions haurien 
de esser mínims. Podem optar per instal·lar un  sistema fotovoltaic autònom. 

Xarxa d’aigua potable: si hi ha edificació cal connectar a la xarxa d’aigua 
potable. Caldrà fer una estimació del consum que estarà relacionada amb la 
producció d’aigües grises que aniran a clavegueram o es processaran d’un 
altre manera. 

Clavegueram (en cas de WC): cal una connexió propera o utilitzar sistemes 
autònoms, foses sèptiques o WC “secs”. 

Altres: 

mobiliari i materials auxiliars: cal preveure una sèrie de mobiliari com les taules, 
cadires, papereres, contenidors de recollida selectiva, etc.  

La instal·lació i construcció de mobiliari també ha de tenir en compte les 
normes d’accessibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNES WEBS D’INTERÈS: 

 

Normativa 

 Pla Especial Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia (Girona): aprovat 
inicialment pel Ple  12/04/11 
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http://www.girona.cat/urbanisme/cat/planejament_fitxa.php?idReg=196 

http://www.girona.cat/medinatural/cat/hortes.php 

http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_hortes 

 

Preus de partides: 
 

 Web ITEC (preus de obres de urbanisme i jardineria) 
 

http://www.itec.cat/nouMetaBase2.c/Consultes.aspx 
 

 

Aprofitament aigües pluvials: 

http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/apr
of_aigues_pluvials.pdf 
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BLOC 2.  NOCIONS BÀSIQUES SOBRE ELS SÒLS DELS NOSTRES 
HORTS  

 
2.1. Una pinzellada sobre 
edafologia aplicada als horts 

 Els sòls agrícoles han d’acomplir 
tota una sèrie de condicions que 
permetin el desenvolupament de les 
plantes i dels conreus; d’aquestes 
característiques i de les diferents 
propietats dels sòls que se’n 
deriven, parlem en aquest Bloc 2 i 
al Bloc 3 (pràctica). 

La fertilitat física del sòl depèn de 
les característiques físiques 

d’aquest. La proporció de les diferents partícules minerals del sòl, la forma d’agrupació 
d’aquestes o la proporció de matèria orgànica del sòl tenen una influència sobre la 
porositat del sòl i sobre la permeabilitat a l’aire i a l’aigua, la capacitat de retenció 
d’aigua, la facilitat per al treball del sòl, etc. 

Les propietats físico-químiques fan referència a les reaccions que es produeixen al sòl 
i es relacionen amb la fertilitat química del sòl, és a dir, amb la seva capacitat de 
subministrar elements nutritius a la planta. La solució del sòl no és res més que una 
dissolució de sals minerals en aigua. Les plantes absorbeixen l’aigua de la solució del 
sòl per a obtenir els elements nutritius. De la quantitat i el tipus de sals dissoltes depèn 
l’alimentació de la planta. Així, un excés de sals al sòl impedeix l’absorció d’aquesta 
dissolució; estem parlant dels sòls salins. En els sòls àcids, amb un pH molt baix, es 
solubilitzen metalls pesants tòxics per a la planta. 

El sòl és un medi viu. Les plantes no poden desenvolupar-se normalment sense 
l’associació beneficiosa amb la microflora i la fauna edàfica, que descomponen la 
matèria orgànica. 

Cal conèixer els trets principals del nostre sòl pot ajudar-nos a fer un pla d’adobament 
correcte, que mantingui les reserves nutritives del sòl i que minimitzi els problemes de 
contaminació de les aigües subterrànies. Els resultats del anàlisis ens indiquen les 
propietats físiques i fisico-químiques del sòl, ens proporcionen dades objectives 
d’aquestes i ens ajuden en la presa de decisions, com ara l’aplicació d’esmenes 
correctores.  

Finalment, cal recordar que els sòls agrícoles són un recurs natural no renovable. La 
conservació del sòl i la seva fertilitat depenen de la utilització de unes pràctiques 
agrícoles adients. Del bon ús i de la conservació del sòl en depèn l’agricultura del futur. 
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2.2. Cóm sé que un sòl és apte pel projecte d’horts urbans? 

Per respondre a la pregunta podem recollir dades procedents de: 

2.2.1. L’historial del solar (demanar dades o informació als habitants de la zona. 
També es pot obtenir informació mitjançant l’observació de la sèrie històrica de 
fotos o ortofotomapes aèries que hi ha penjades al ICC, Institut cartogràfic de 
Catalunya). 

2.2.2. Inspecció inicial (cal observar la vegetació actual i el seu estat de 
desenvolupament, veure apartat corresponent del Bloc 3.) 

2.2.3. La cala del sòl i presa de mostres per enviar a laboratori (s’expliquen al 
bloc 3).   

2.2.4. Analítiques qualitatives (test sobre el terreny; s’indiquen al Bloc 3) 

2.2.5. Analítiques de laboratori (interpretació de resultats): els resultats de les 
analítiques de laboratori poden venir interpretades o les em d’interpretar 
nosaltres atenen a unes taules de referència que trobarem  més endavant. 

2.3. Quins problemes me hi puc trobar? 

Els principals problemes que ens trobarem en solars dins de la trama urbana o en la 
seva perifèria són la compactació , la existència d’abocaments de runes i, en casos 
extrems , de productes tòxics (que s’hauran de retirar i porat a abocador de residus 
especials) o la presència d’estructures que caldrà enderrocar. 

2.4. Hi si el sòl no és apte, que puc fer? 

Donat que com a mínim necessitem un gruix de terra vegetal de 35 cm, en cas que el 
substrat de la nostra parcel·la no reuneixi els mínims requisits, haurem de aportar terra 
vegetal que pot procedir de solars propers en els que s’estigui retirant la terra vegetal 
(zones en fase d’urbanització). L’ideal seria que el municipi crees un banc de terres 
per tal de gestionar els excessos i dèficits que es poden originar dins del municipi o 
entre municipis veïns. 

Si no tenim aquest recurs proper haurem de comprar la terra vegetal, però això pot 
arribar a ser molt costos. Per exemple 1 m3 de terra vegetal pot tenir un cost de 34 a 
65 €/m3 a preus de 2014. 
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ANNEX 1: PRESA DE MOSTRES PER A ENVIAR A LABORATORI, 
ANÀLISIS DE LABORATORI I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 

 

A1. PRESA DE MOSTRE PER ENVIAR A LABORATORI 

1.1. Època per a fer la presa de mostres 

L’època ideal de recollida de mostres és el més aviat possible després de la collita i 
abans d’incorporar al sòl els residus d’aquesta. 

Cal esperar: 

· Dos mesos si hem fet una aportació d’adobs minerals. 

· Quatre mesos si hem fet una esmena càlcica o una aportació de fems.  

1.2. Fondària de la presa de mostres  

Per tal de fer l’avaluació de la fertilitat, caldrà prendre dues mostres:  una de l’horitzó 
superficial 0-20 o 25 cm (mostra de sòl) i l’altra de 25-30 cm a 40 cm (mostra de 
subsòl).  

1.3. Àrea de la presa de mostres  

estudi de la fertilitat d’una determinada finca o parcel·la, convé dividir-la (amb l’ajut de 
mapes, fotografies aèries, ortofotomapes, etc.) en un conjunt de zones homogènies 
des del punt de vista del tipus de sòl. 

Això es fa tenint en compte: 

· L’aspecte (color, textura, pedregositat,...). 

· La posició en el paisatge (cimera, pendent,...). 

· El comportament mecànic (resistència a la llaurada, entollament,...). 

· El cultiu. 

· El desenvolupament del cultiu i la vegetació espontània. 

De cada unitat de mostreig (zona homogènia) s’agafarà una o més mostres compostes 
que seran enviades de manera separada al laboratori. 

Precaucions referents l’indret on es prenen les mostres de terra: 

· Evitar zones de les vores del camp o pròximes a boscos, tanques,... 

· No agafar mostres properes a rius, camins i carreteres. 
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· No agafar mostres en zones que s’han pasturat recentment. 

· No barrejar mai mostres procedents de tipus de sòls diferents. 

1.4. Nombre de mostres 

Dins de cada parcel·la o unitat de mostreig homogeni s’agafaran  12 i 15 mostres/ha 
que es barrejaran per obtindre una mostra composta. 

La mostra composta (de 0,5 a 1 Kg) s’envia en una bossa de plàstic etiquetada a 
analitzar.  

1.5. Tècnica de la presa de mostres 

Seguirem els passos següents: 
 

Primer: Es retira la coberta vegetal de la superfície del sòl. 

Segon: Les mostres s’agafaran tal i com s’indica a les figures 4.9 i 4.10. 
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La mostra composta (0,5 a 1 Kg) s’envia en una bossa de plàstic a analitzar, 
etiquetada. 

 

 

1.6. Embalatge i etiquetat 

Introduirem la mostra en una bossa de plàstic i aquesta dins d’una nova bossa; entre 
les dues bosses posarem l’etiqueta que identifica la mostra. Escriurem la informació 
amb retolador. Es tanca la segona bossa, procurant que tant l‘interior com l’exterior 
estigui sec. 
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Les dades mínimes que ha de portar l’etiqueta són: 

· Número de mostra o referència. 

· Nom i cognoms del remitent. 

· Nom o identificació de la parcel·la/ unitat de mostratge. 

· Cultiu. 

· Profunditat de la mostra. 

· Data.  

 

Un exemple d’etiqueta: 

 

 

 

A2. ANALÍTIQUES DE 
LABORATORI QUE 
CAL DEMANAR 

 

2.1. L’ANÀLISI FÍSICA 

a. L’anàlisi granulomètrica  

A partir de l’anàlisi granulomètrica podem saber la textura d’un sòl, (sorrenc, argilós, 
llimós, franc, etc), i a grans trets el seu comportament. 

b. La calcària total 
 
La presència de carbonats al sòl neutralitza l’acidesa d’aquest; de tota manera, a partir 
d’un 6-7% de calcària total cal valorar quina d’aquesta calcària és activa. 
 

 
 
 
 
 
 
Taula 4.1 :Interpretació de resultats. 
Carbonats valorats pel calcímetre de 
Bernard. 
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c. La calcària activa  
La calcària activa és aquella capaç d’intervenir en les reaccions químiques que es 
produeixen al sòl. 
 
El nivell mitjà de calcària activa se situa entre 0-6%. 
 
Els valors entre 6% i 9% es consideren alts i per sobre del 10% molt alts.  
Amb valors molt alts es podem presentar problemes (clorosi fèrrica) en alguns 
conreus. 
 
d. Matèria orgànica (m.o.):  
Cal recordar que la matèria orgànica que es valora és la matèria orgànica total, és a 
dir, la suma de la matèria orgànica fresca, dels productes transitoris i de l’humus. 
Un valor mitjà bo de matèria orgànica està al voltant del 3% en regadiu i en terres de 
secà al voltant del 2%. 
 
e. La mesura del pH s’efectua mitjançant un aparell anomenat pHmetre. 
 
En general: 
 

pH = 7 sòl neutre 
pH > 7 bàsic o àlcali 
pH< 7 àcid. 

 
 
De forma molt breu, 
 
a) Els sòls àcids tenen una mala evolució de la matèria orgànica del sòl (acumulació 
de la matèria orgànica, no hi ha mineralització o és molt lenta). Solubilització d’alguns 
elements que poden ser tòxics per a la planta (com per exemple l’alumini), mal aireig i 
mala circulació de l’aigua. La solució és aportar calci al sòl en forma d’esmena càlcica 
(dolomites, calçs agrícoles). 
 
b) Els sòls bàsics poden ser: Sòls calcaris: El pH és en aquest cas, superior a 7,5 i hi 
ha reacció a l’àcid clorhídric (salfumant).Possiblement els valors de carbonats i de 
calcària activa són alts. Hi ha conreus que no s’adapten a la calcària o a pH elevats. 
En tot cas es recomana augmentar les dosis d’adobament fosfòric (hi ha immobilització 
d’aquest element en sòls calcaris). 
Sòls salins: pH elevats. Gran concentració de sals a l’aigua del sòl. Es recomana 
augmentar la dosi de l’aigua de rec per tal d’efectuar un rentat de sals al sòl, sempre 
que l’aigua no sigui salina. 
 
e. Conductivitat elèctrica 
Ens indica la salinitat del sòl. El valor de la conductivitat elèctrica s’incrementa quan 
augmenta la concentració de sals dissoltes . 
La unitat per mesurar la conductivitat elèctrica és el siemens/m, en el cas dels sòls 
s’utilitza el dS/m. 
  
Els valors per sobre de 4 mmhos/cm es consideren sòls salins. 
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1 mmhos/cm = 1 dS/m;  dS=deciSiemens 
 
 
2.2. . ANÀLISI QUÍMICA 
 
Els objectius són conèixer: 
 
 La quantitat d’elements que milloren o destrueixen l’estructura del sòl. 

 
 La quantitat d’elements nutritius que el sòl és capaç de proporcionar a les 

plantes 
 i el seu equilibri; d’aquí podem deduir els consells per a millorar la fertilitat del 

sòl (aportació de fertilitzants). 
 
 La quantitat en excés d’alguns elements que poden ser tòxics per a les plantes. 

 
Així doncs, mesurem normalment: 
  
 Les bases canviables: calci, potassi, magnesi, i sodi. 

 
 Fòsfor i sofre (aquest últim, a vegades). 

 
 Certs oligoelements poden provocar problemes per carència o bé problemes de 

toxicitat si es presenten en excés: ferro, manganès, coure, molibdè i bor. 
 
Per als conreus d’horta és freqüent també mesurar el nitrogen (nítric i amoniacal). 
 
De vegades, també es mesuren les característiques del complex absorbent: la suma 
de bases intercanviables (S), la CIC i la taxa de saturació. 
 
 
2. 2.1. Calci canviable: No s’aprecien deficiències si suposa més del 20% de la C.I.C. 
 
Capacitat d’intercanvi catiònic (CIC):És la capacitat que té el  complex argilós-húmic 
per retenir cations en la seva superfície. S’expressa en meq/100g de sòl. 
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2.2.2. Magnesi canviable 
Les necessitats d’aquest element queden cobertes quan el Mg suposa més del 6% de 
la CIC. La carència es manifesta pel to groguenc que progressivament van prenent les 
fulles, primer entre els seus nervis fins ocupar tota el limbe, i pel fet que comença per 
les fulles velles i desprès s’estén a la resta de la planta. 
 

 
 
 
 
2.2.3. Sodi de canvi: 
Un excés de sodi dóna una mala estructura, problemes de permeabilitat i d’aireig, i 
un pH molt alt. Pot tenir efectes tòxics per a alguns conreus. 
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2.2.4. Potassi: 
 
Es poden consultar dues taules 
 
En la primera taula els resultats de l’anàlisi de potassi van expressats en ppm (part per 
milió), que és la forma més habitual de presentació dels resultats. Per a interpretar 
aquesta taula necessitem saber els grups de sòls. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple: Per a un sòl argilós i un conreu de fruiters un valor de potassi segons 
l’anàlisi de 90ppm seria un contingut baix; mentre que si el conreu és blat el valor seria 
mitjà. 
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2.2.5. Relació de les bases canviables amb el CIC 
És interessant comparar el continguts de les bases canviables (cations) amb el valor 
del CIC, per valorar si hi ha un equilibri correcte. El % recomanable de cada catió seria 
l’indicat a la taula següent 
 

 
 

Cal indicar que:  
 
- La relació Ca/Mg ha de ser 5; si la relació és superior a 10 podem parlar de 
carència de Magnesi. 
 
- La relació K/Mg té un òptim entre 0,2 i 0,3. Valors superiors a 0,5 indiquen 
una manca de Mg i els inferiors a 0,1 una carència de potassi. 
 
- Si la relació Na/CIC es més gran del 10% tenim una manca de Ca i Mg. Si és 
superior al 15% tenim un sòl sòdic. 
 

2.2.6. Fòsfor: 
 
L’anàlisi d’aquest element es realitzada per part dels laboratoris aplicant diferents 
mètodes segons les característiques del sòl, per això aportem les taules específiques 
de cada mètode. El procediment més utilitzat al nostre país és el mètode Olsen, 
recomanable sobretot en sòls calcaris. Els laboratoris especialitzats han de comunicar 
el mètode d’anàlisi utilitzat, si no és així cal suposar que és el mètode Olsen. 
 
 
a) Mètode de Troug (per a terrenys no calcaris) 
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b) Mètode de Saunder (utilitzat per a terrenys àcids) 
 
Estima que 100 ppm de fòsfor en un sòl són, per norma general, suficients, 50 ppm 
són valors molt baixos i 30 ppm donen símptomes de deficiència en gramínies i 
pastures. Per altra banda, valors de 200 ppm són demostratives d’excés de fòsfor, 
encara que es poden observar valors superiors. 
 
c) Mètode Olsen (utilizat per a terrenys calcaris) 
 

 

 
 
 
 
 
 
d) Mètode Bray-Kurt F (per a terrenys àcids) 
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2.2.7. Nitrogen: 
 
Hi ha diferents tipus de nitrogen al sòl. 
 
Nitrogen orgànic: és el contingut en la fracció orgànica del sòl. No es disponible de 
manera immediata per les plantes. S’analitza pel mètode Kjeldhal. El seu valor mitjà 
està comprés entre 0,1 i 0,2%. No és una anàlisi imprescindible per a la fertilització 
nitrogenada. 
 
Nitrogen mineral: inclou la forma de nitrats o nítrica (NO3) i la forma amoniacal 
(NH4). La forma nítrica és la dominant al sòl amb valors compresos entre 1 a100 ppm.  
El nitrogen mineral (sobretot la seva forma nítrica) és molt mòbil al sòl, per la seva alta 
solubilitat en l’aigua, en cas de moviments ascendents o descendents d’aigua. 
 
La taula següent ofereix una interpretació dels valors de nitrogen total (nítric + 
amoniacal al sòl). 
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A3. ALGUNS EXEMPLES DE INTERPRETACIONS D’ ANALÍTIQUES DE SÒLS 

Al Taller 5 “ El compostatge de les restes de collita a l’hort sostenible. Fertilització 
mineral i orgànica”, programat pel proper  15 d’octubre,  parlarem de les 
interpretacions de les analítiques i de com poden condicionar el pla de fertilització i la 
necessitat d’esmenes de les terres  
 
A continuació afegim el resultat de tres mostres analitzades per un laboratori. L’ultima 
correspon a la zona del arborètum de fruiters de Can Comas. 
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Exemple1: 
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Exemple 2: 
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  Exemple 3:
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BLOC 3. PRÀCTICA SOBRE EL TERRENT  
 
3.1. PRÀCTICA DE RECONEIXEMENT D’ALGUNES CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES DEL SÒL DEL HORT DIDÀCTIC DE CAN COMAS  

 
 la pràctica del dia 12 de febrer nomes vam encetar alguna de les idees i mètodes per 
tal de recollir dades sobre les característiques del sòl de la nostra parcel·la. Per la 
pràctica de camp vam seguir una mica el mètode d’Hyves Herody,  un mètode que 
proporciona una visió “holística” del sòl. De tora manera no es va poder desenvolupar 
tot aquest mètode donat que hagués exigit molt més temps .Malgrat això vam  fer 
algunes observacions (perfil del sòl) i alguns dels tests que aquest mètode utilitza (test 
dels carbonats, pH i matèria orgànica fàcilment degradable). 

Per tal que tingueu una visió complerta del mètode l’afegim en les següents pàgines 
del dossier.  

Juntament amb aquest dossier hem penjat el document en castellà  
Metodo_Herody.pdf on podrem ampliar informació i teniu un quadern de camp model 
on podeu fer les anotacions oportunes. 

ESTUDI DEL SÒL SEGONS EL MÈTODE HERODY 
 
Mitjançant una observació atenta de les característiques de la terra, i una sèrie de 
senzilles mesures sobre el terreny, podrem arribar a prendre decisions encertades 
sobre la gestió del  sòl. 
 
Les anàlisis convencionals de sòl en el laboratori ens donen informació quantitativa 
dels nutrients en el sòl però no ens parlen de la disponibilitat d’aquests nutrients, ni 
dels possibles bloquejos existents en el sòl. Potser un nutrient és present a la nostra 
terra, i per tant surt a l’anàlisi al laboratori, però es troba bloquejat per algun factor, i 
els organismes no poden arribar-hi. En aquest cas no serà disponible per a les plantes 
tot i sortir a l’analítica. 
 
Yves Herody va desenvolupar un mètode que tracta el sòl com un medi viu, i té en 
compte la seva dinàmica. Amb aquest mètode es pretén aconseguir una visió global 
de la formació i funcionament del sòl, ja que la fertilitat a llarg termini depèn d’aquests 
processos. No es tracta d’afegir un fertilitzant en una dosi determinada, sinó en 
gestionar els mitjans per arribar a equilibrar els processos. Aquest mètode consta de 
diferents fases. Les analítiques al laboratori (ja hem parlat de com s’han de prendre les 
mostres) només són una de les fases, i tenen la mateixa importància que les altres. 
Les fases són:  
 
 estudi del medi i observacions in situ 
 observacions del perfil del sòl 
 test sobre el terreny (la majoria qualitatius) 
 analítiques de laboratori (dades quantitatives)  
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ESTUDI DEL MEDI I OBSERVACIONS IN SITU: ROCA MARE, CLIMA, 
MICROCLIMA, TOPOGRAFIA, CIRCULACIÓ DE L’AIGUA I FLORA ESPONTÀNIA 

 
1.1 La roca mare és el perfil mineral que ha donat origen al sòl. Ens interessa saber la 
duresa (per conèixer la facilitat de degradar-se), i la naturalesa, principalment si és 
calcària o no. 
Farem les dues mesures sobre alguna roca extreta del perfil. Per saber si la roca és 
calcària afegim unes gotes d’àcid clorhídric diluït. Si hi ha reacció (bombolles) vol dir 
que és de naturalesa calcària. 
Si som capaços de ratllar la roca amb l’ungla, direm que és tova, fàcilment alterable. Si 
no la ratlla l’ungla però sí el ganivet, direm que té una duresa mitjana. Si no la ratlla el 
ganivet, parlarem d’una roca dura, no alterable a curt termini.  
 
1.2. En primer lloc hem de tenir en compte el clima general al qual es troba subjecte el 
nostre sòl. Com més pluviós sigui el clima, més rentat de sals patirà (serà més àcid).  
Si les temperatures són elevades hi haurà una descomposició més ràpida de la 
matèria orgànica que si són fredes. 
 
Per altra banda cal observar el microclima que hi ha a la nostra parcel·la. Es 
convenient observar l’orientació, i la presència de masses de vegetació arbòria 
important o d’aigua, que suavitzaran les temperatures. 
 
Pel que fa a l’orientació (terrenys en vessant o amb certa inclinació) hem de tenir en 
compte que, en el nostre clima:  
 

-Orientació sud: és la més favorable a l’hivern i especialment desfavorable a 
l’estiu, sobretot si hi ha elements artificials al voltant (murs, etc). Si la nostra 
parcel·la presenta aquesta orientació serà necessari preveure la instal·lació, als 
mesos més càlids, d’una malla ombrejadora que protegeixi els cultius. 
 
-Orientació nord: És molt favorable durant els mesos de primavera i estiu; les 
plantes reben llum suficient per desenvolupar-se però conserven la humitat i no 
suporten temperatures extremes. 
 
-Orientació est: En zones litorals és favorable ja que rep la insolació del matí, 
que encara no escalfa tant. A partir del migdia arriba la marinada que refresca 
l’ambient. És favorable tot l’any. 
 
-Orientació oest: A l’estiu és més càlida que l’orientació est ja que suporta el 
sol de la tarda que escalfa molt i no rep la influència de la marinada. 

 

1.3 El relleu topogràfic juga un paper importantíssim en la formació i conservació del 
sòl ja que és responsable dels processos erosius que pot provocar l’aigua 
(arrossegament de partícules i pèrdua de sòl útil). 

Podem diferenciar entre un terreny pla, pla al cim d’una pendent, pendent suau, 
pendent pronunciada. 
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1.4 La circulació de l’aigua dependrà de la combinació dels factors anteriors: relleu, 
règim de pluges i característiques de la roca mare. La circulació de l’aigua pot ser per 
escorrentia (circulació superficial de l’aigua), infiltració, infiltració molt lenta o 
estancament. 

1.5. Flora espontània 

És interessant observar la vegetació que envolta la parcel·la, sigui espontània o 
conreus, així com la vegetació que es troba dins la parcel·la. Donat que la vegetació 
present es troba relacionada íntimament amb les condicions edàfiques i climàtiques 
del lloc aquesta serà una bona bioindicadora. 

Així una vegetació abundant i diversa és un indicador d’un terra fèrtil.  

Quan domina la vegetació herbàcia en forma de “roseta” (la majoria de les fulles es 
troben arran de terra) indica que els sòls són pesants i/o compactes i que 
probablement tenen problemes de circulació d’aigua (manca de infiltració). 

El domini de plantes amb port erecte indica sols ben airejats i sense problemes de 
drenatge. 

 

2. OBSERVACIÓ DEL PERFIL DEL SÒL (LA CALA O “CALICATA”) 

Farem tantes cales com tipus de sòl diferent creiem que hi ha la nostra parcel·la (si hi 
ha heterogeneïtat). En el nostre cas vam realitzar un de sol donat que les condicions 
del camp de pràctiques de Can Comes són bastant homogènies. 

Recordeu que si el que busquem es detectar la heterogeneïtat de la parcel·la les 
mostres que hem de enviar a laboratori les enviarem per separat. 

Hem de fer un forat o cala (aixada, pala i pala plana són algunes de les eines que 
necessitareu). Les dimensions del forat han de permetre que el observador es pugui 
moure còmodament i observar els horitzons, per tant, unes bones dimensions (ample x 
llarg) són 80 cm  x 100 (150) cm. La profunditat mínima de 50 cm i l’ideal són 80 cm a 
100 cm. 
 
Quan observem el sòl en profunditat es distingeixen capes diferents, que són el que 
anomenem horitzons. El grau d’alteració és més gran en superfície, i es fa cada 
vegada més petit en contacte amb les roques que es troben a la profunditat del sòl. De 
vegades els horitzons apareixen molt nítids i fàcils de distingir, però d’altres són 
difosos i amb característiques semblants entre ells. 
 
Farem les diferents observacions i mesures per a cada horitzó identificat. 
Començarem per mostrejar els horitzons inferiors, per tal de no barrejar la terra. 
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Profunditat i transició: Profunditat del perfil y amplada de cadascun dels horitzons. 
La profunditat del sòl és el principal limitant de la producció vegetal 
 
Color: Colors de cada perfil i forma de transició. Si el canvi de color és progressiu o 
presenta contrastos forts. El color està determinat especialment per la circulació de 
l’aigua, a través del color que pren el ferro.  
Els sòls vermells indiquen una circulació de l’aigua ràpida, que oxida el  Fe.  
Els sòls grocs denoten una circulació de l’aigua lenta, i les coloracions blavoses 
indiquen estancament (falta d’oxigen), en aquests casos el Fe es troba reduït.  
L’homogeneïtat en la coloració indica l’homogeneïtat amb la que circula l’aigua.  
El sòls marrons (en diferents gradients) indiquen presència abundant de matèria 
orgànica i els colors clars denoten pèrdua de nutrients. 
 
Cal observar si hi ha presència de taques i anotar el color que aquestes presenten i en 
quin horitzó. 
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Fig. 1.1: Representació esquemàtica dels colors del sòl. La barreja del blanc, negre i vermell dóna els 
diferents colors del sòl, sempre que siguin sòls airejats. 
 
 

  
Fig. 1.2: Taula de colors de Munsell. Representació esquemàtica de la roda de tons (Font: Soil Manual 
Survey) 
 
 
Humitat: tocant els diferents horitzons es determinen les diferencies comparatives 
d’humitat. Podem determinar si la distribució de l’aigua és homogènia o heterogènia. 
 
Presència de pedres: a cadascun dels horitzons, forma,quantitat, etc. Si hi ha moltes 
pedres estarem davant d’un sòl que perd ràpidament els nutrients i seran necessaris 
aportaments elevats de matèria orgànica que augmentin la capacitat de retenció dels 
mateixos. 
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Estructura:  
 
 
Anomenem estructura a la manera d’agregació de les partícules (orgàniques i minerals 
en el sòl). L’estructura determina la distribució dels porus en el sòl. Podem intervenir i 
millorar l’estructura, sobretot amb aportacions de matèria orgànica. 
 

Grollera: elements visibles, grànuls grollers. 
Mitjana: petits glomèruls. 
Fina: grans molt fins o en pasta. 
Amorfa: aspecte d’un vidre o gel endurit. 

 
Cal també tenir en compte la consistència dels agregats: si es destrueixen fàcilment 
amb la mà, o si, per el contrari presenten molta resistència. 
 
Textura 
 
Aquesta dada ens la proporcionaran les analítiques de laboratori, aquí nosaltres 
només calcularem qualitativament la presència d’argiles. 
 
La textura és la composició granulomètrica de les partícules minerals del sòl. 
Diferenciem entre sorres (de 2 mm a 0,05 mm de diàmetre), llims (de 0,05 mm a 
0,002mm) i argiles (<0,002mm). 
 
La textura equilibrada (o franca) correspon a l’estat òptim. Un exemple de 
granulometria favorable per al cultiu : 20-25% d’argila, 30-35% de llim i 40 a 50% de 
sorra. 
 
La textura d’un sòl no es pot canviar; és una característica intrínseca de cada sòl. 
 
Els materials necessaris per realitzar la prova qualitativa del contingut d’argiles en un 
sòl són aigua destil·lada i ganivet.  
 
Les passes a seguir són: 
 

1.- Prendre una quantitat de mostra que pugui contenir la palma de mà. 
2.- Eliminar els elements grollers 
3.- Humitejar la mostra fins el punt d’adherència, si és necessari. 
4.- Intentar fer un cilindre de 3 mm de diàmetre. Si no es pot fer, la mostra té 
menys d’un 10% d’argiles. 
5.- Si el cilindre de 3 mm. es pot fer, intentar realitzar una mitja lluna. Si no és 
possible, la mostra presenta menys d’un 15% d’argiles. 
6.- Si es pot fer la mitja lluna s’ha d’intentar fer un cercle. Si no és possible, el 
contingut d’argila del sòl està entre 15 -20%. Si és possible, la mostra presenta 
més del 20% d’argila. 
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Si les sorres gruixudes 
dominen, deixen entre 
elles buits per on circulen 
fàcilment aire 
i aigua. Però l’absència de 
col·loides limita el poder de 
retenció de l’aigua. El sòl 
filtra fàcilment. 
 

 
Si les sorres fines i els 
llims acompanyen les 
sorres gruixudes, colmaten 
els buits deixats per 
aquestes últimes. El sòl 
s’embassa d’aigua més 
fàcilment desprès d’una 
pluja intensa. El sòl esdevé 
un sòl impermeable a 
l’aigua i a l’aire. 
 

 
Si hi ha suficient argila i 
humus, es formen agregats 
que deixen circular l’aire i 
l’aigua però, a més, retenen 
aigua per a les plantes. Els 
col·loides permeten adquirir 
al sòl una estructura. 
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Exemple d’utilització del triangle de textures: si un sòl té un 20% d’argila, un 30% de llim i un 50% 
de sorra podem dir que la textura d’aquest sòl és franca. Per entrar al triangle, ho fem de manera 
horitzontal al valor de les argiles, i de forma paral·lela als costats del triangle per a la sorra i el 
llim, tal i com s’indica a la figura. 

 
Presència d’organismes (o de la seva activitat): Els organismes del sòl 
constitueixen una xarxa tròfica que transforma l’entorn químicament i físicament.  
La presència i diversitat d’invertebrats és un bon indicador d’una bona salut del sòl.  
Els més freqüents, en terrenys amb una certa humitat i presència de matèria orgànica, 
són els cucs de terra, que milloren l’estructura i mitjançant les seves galeries faciliten 
la circulació de l’aigua i de l’aire. 
 
La presència i profunditat de les arrels en els diferents horitzons és indicativa d’una 
bona o  mala distribució de l’aigua o de compactació del terreny. De fet si les arrels no 
penetren en la capa dels 30-40 cm i giren cap a un costat, estem davant d’un “pis de 
arada”) 
 
Presència de M.O visible: es tracta d’observar la presència de matèria orgànica no 
descomposta. Mida, color i aspecte.  

 

3. TESTS SOBRE EL TERRENY 

A les pràctiques us vam ensenyar a fer el test dels carbonats, el de la matèria orgànica 
fàcilment degradable (MOF) i el del pH en aigua. Aquí us desenvolupem una mica més 
aquest tests. 

 

Test de carbonats (índex qualitatiu): amb el qual es pretén determinar la presència de 
calcària i la seva activitat. 

Les passes a seguir són: 
 
1.- Agafem una mostra de sòl i la posem sobre una placa de porcellana o un altre 
material 
resistent, eliminant els elements grollers. 
 
2.- Afegim unes gotes d’àcid diluït (àcid sulfúric o àcid clorhídric 1N diluït al 50%). 
 
3.- S’observa i s’escolta la reacció, i valorem amb un numero del 0 al 3 en funció de: 
 

Carbonatació 3: Quan es produeix un bombolleig com escuma de sabó. 
Carbonatació 2: Quan es produeix un bombolleig com escuma de cava. 
Carbonatació 1: Quan no es veuen bombolles però s’escolta la reacció. 
Carbonatació 0: Quan ni es veu ni es sent cap reacció. 

Quan la carbonatació és 2 o 3, ens trobem amb presència de calcària activa que 
envolta l’humus i no fa accessible els nutrients pels microorganismes. En aquests 
casos serà necessari aportar matèria orgànica fàcilment degradable per no obtenir 
retards en els cultius de primavera. 
 



Sessió 2: Disseny dels horts municipals sostenibles 
 i del seu entorn. Coneixement del sòl de l’hort 

 
 

 

 

42 

 
 
 
Test de l’activitat de la Matèria Orgànica (qualitatiu): 
 
Podem trobar dos tipus de MO, les matèries fàcilment degradables (MOF) i l’humus 
estable (HE). És interessant comptar amb matèria orgànica en forma d’humus (HE) ja 
que aquest, a banda d’aportar nutrients d’alliberació lenta als cultius, estructura el sòl, 
augmentant la capacitat de retenció d’aigua i l’airejament. També protegeix el sòl de 
l’erosió i serà fonamental en aquells sòls que presentin una estructura més fràgil. 
Però si comptem amb un humus envoltat de calcària activa (cosa molt freqüent en el 
nostre territori), l’alliberació de nutrients es trobarà bloquejada i serà necessari aportar 
regularment MO fàcilment degradable (MOF). 
 
Per conèixer quin tipus de MO tenim en el nostre sòl podem realitzar la següent prova: 
agafem una mostra de sòl dels diferents horitzons i afegim aigua oxigenada. Quan 
més gran és la reacció (soroll i calor) més gran és el contingut de MOF. De fet l’aigua 
oxigenada no dona reacció amb l’HE. 
 
 
4. MATERIALS PER UN KIT SENZILL D’ANÀLISI DE SÒLS  

El material necessari per realitzar la presa de dades del perfil i els test sobre el terreny 
són: 
 
 
 aixada, pala normal i pala plana 
 paleta de jardiner (petita) per recollida de mostres dels perfils 
 ganivet 
 metro 
 aigua destil·lada 
 tires de pH (escala acida i escala bàsica amb precisió de 0.2 punts) 
 pots de vidre (o plàstic) al menys 6  
 aigua oxigenada 
 àcid fort diluït (àcid clorhídric o àcid sulfúric 1N al 50%) 
 quadern de camp  
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REGUEM CORRECTAMENT? 

És difícil de respondre a aquesta pregunta donat que la major part dels municipis que 
tenen horts municipals no tenen dades de consums d’aquests i en cas de tenir-les 
aquestes són moltes vegades massa ambigües o de períodes de consum molt llargs 
(bimensuals, trimestrals, ...).  

En cas de que el reg dels horts es faci amb aigua de xarxa, creiem molt important 
poder disposar de comptadors individuals (per parcel·la) o col·lectius (de tot l’hort 
municipal) i que la freqüència de pressa de dades de consum fos com a mínim 
mensual. El temps invertit en la pressa de dades de consum, a mig termini, revertirà en 
la possibilitat de gestionar més adequadament aquest escàs recurs. 

De les dades que es desprenen de l’enquesta “Els horts urbans de Catalunya” de la 
Comissió d’Horts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. (Abril , 2014), 
la major part de les respostes envers  la valoració sobre la gestió del aigua són 
positives (11 sobre 18).  

 

Una correcta gestió de l’aigua passa per realitzar una bona programació de reg. 
Aquesta respondrà les següents preguntes bàsiques: 

 Quanta aigua s’ha d’aplicar? És a dir, permet definir les quantitats d’aigua de 
reg a aportar (dosis de reg) 
 

 Quan s’ha de regar? Permet definir l’interval entre regs, és a dir, la freqüència 
dels regs. 

Anem a respondre aquestes preguntes. 

 

QUANTA AIGUA S’HA D’APLICAR? 

La quantitat d’aigua que s’ha d’aplicar depèn de molts factors però podem simplificar 
dient que  dependrà del balanç entre les entrades i les sortides d’aigua al sistema sòl - 
cultiu. A la següent figura podem veure les entrades i sortides d’aigua amb un sistema 
sòl - cultiu que incorpora un sistema de reg. 
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D: aigua de drenatge, Fr: aigua procedent de la capa freàtica, ETc: evapotranspiració del cultiu, P: 
pluviometria,  Esc: escorrentia, NTR: necessitats totals de reg. Font: Curs bàsic de reg (Sèrie Manuals 
tècnics. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.  

 

Descriurem a continuació cada una de les entrades i sortides al sistema 

 

ENTRADES: 

Precipitació (P) 

Les precipitacions aporten la majoria de l’aigua que reben les plantes de forma natural 
i, per tant, la quantitat i la distribució d’aquestes aportacions hídriques determinen, en 
gran mesura, els requeriments de reg dels cultius. 
 
Les dades de precipitació que utilitzarem són les proporcionades per la  
 
La precipitació es mesura en mil·límetres de pluja (mm) o el que és el mateix en litres 
per metre quadrat (L/m2). 

No tota la pluja pot ésser aprofitada pels conreus, una part es perd ràpidament, be per 
escorrentia superficial, per drenatge cap a capes profundes del sol o bé perquè 
s’evapora ràpidament de la lamina superficial del sol i, per tant, no queda 
emmagatzemada en el sol. Així doncs em d’utilitzar un nou concepte, la precipitació 
efectiva (Pef) per tal de afinar més en els nostres càlculs. 
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Així doncs la Pe és la part de la precipitació que ha penetrat en el sol i que, 
teòricament, és aprofitable per les plantes. 

Conèixer exactament la Pe és molt complex i és per aquest motiu que hi ha diversos 
mètodes per tal d’obtenir una estimació de  Pef. Un dels mètodes més senzills és el 
que relaciona la Pef amb la precipitació diària (P) de la següent manera: 

 

Si P > 6-8 mm    llavors Pef = P x 0,75 

Si P < 6-8 mm    llavors Pef = 0 

 

Aigua freàtica (Fr) 

En algunes zones molt concretes, l’aigua procedent de la capa freàtica (Fr) pot pujar 
fins a la zona de les arrels, però és un cas poc habitual i ,per tant, per als nostres 
càlculs no tindrem en compte el Fr.  

 

Aportacions d’aigua per part del  sistema de reg o Necessitats Totals de Reg 
(NTR)  

Serà la quantitat d’aigua que aportarem al cultiu mitjançant els sistema de reg i que 
complementarà la que prové de la precipitació efectiva. 

Més endavant expliquem com s’estima el NTR. 

 

 

SORTIDES 

Aigua de drenatge (D) i escorrentia (Esc) 

L’escorrentia és l’aigua que flueix per la superfície del sòl quan aquest no és capaç 
d’absorbir-la.  

El drenatge és l’aigua que percola per sota de la zona de les arrels del cultiu i, per tant, 
no podrà ser aprofitada per aquest. 

Les pèrdues d’aigua del sistema, per escorrentiu i drenatge, es tenen en compte quan 
es corregeix la precipitació  i es transforma en Pef. 
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L’evapotranspiració dels cultius (ETc) 

L’evapotranspiració del cultiu consisteix en el volum d’aigua que transpira el cultiu, 
més l’aigua evaporada des de la superfície de sòl que aquest ocupa. Una bona 
estimació de l’ETc és clau per a la determinació del balanç hídric i s’explicarà 
detalladament més endavant. 

El seu valor s’expressa, generalment, en mm/dia  (equival a 1 L/m2, o bé a 10 m3/ha). 

S’ha de diferenciar aquesta ETc de la Evapotranspiració potencial o màxima (ETP) i de 
la Evapotranspiració real (ETR) . 

Evapotranspiració potencial o màxima (ETP) és la quantitat d’aigua consumida en un 
sòl cobert per un conreu determinat en condicions òptimes, és a dir, en les millors 
condicions de vegetació i de subministrament d’aigua durant un temps determinat. 
 
En canvi l’ ETR és la quantitat d’aigua realment consumida en un sòl per un conreu 
determinat en condicions limitades d’entorn. En aquest cas, el cultiu pot ser que no 
evapotranspiri al màxim de les seves possibilitats (ETP) ja que hi ha algun element del 
seu entorn o dels propis vegetals que no ho permet (baixa humitat del sol, afeccions 
en el cultiu, etc.). 

La quantitat d’aigua que es consumeix en l’evapotranspiració d’un cultiu depèn de: 

 Les condicions meteorològiques: segons quines siguin les condicions 
atmosfèriques, l’evaporació de l’aigua des del sòl i la transpiració de les 
plantes, serà major o menor. 
 

 Les condicions hídriques del sòl: la disponibilitat d’aigua per al cultiu en el sol i 
la forca amb que aquesta es troba retinguda limiten la capacitat d’absorció de 
les plantes i, per tant, la transpiració que poden realitzar. Alhora, un contingut 
reduït d’aigua en el sòl també implica una reducció de les pèrdues causades 
per evaporació. 

 Característiques del cultiu: l’evapotranspiració d’un cultiu varia molt en funció 
de l’espècie i varietat conreada, del moment del cicle en que es trobi el cultiu i 
de les tècniques culturals que es duguin a terme. 

Quan l’evapotranspiració real és igual a l’evapotranspiració potencial, el rendiment del 
cultiu és màxim, ja que la quantitat real d’aigua consumida per aquest cultiu equival a 
la que li és òptima per al seu desenvolupament.  

La insolació forta, les temperatures elevades, el vent i la humitat ambiental baixa 
comporten un increment de l’evapotranspiració dels cultius. 
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La programació del reg es pot fer basant-se exclusivament en les necessitats 
aproximades d’aigua dels cultius i en l’experiència de l’usuari. Tot i que l’experiència 
de l’usuari en l’actualitat és molt important, hi ha diferents mètodes, més o menys 
desenvolupats, que poden ajudar a incrementar notablement la precisió de la 
programació del reg amb el conseqüent estalvi d’aigua i energia: 

 El mètode del balanç hídric 
 Els mètodes basats en la mesura de l’aigua del sòl 
 Els mètodes basats en l’estat hídric de la planta 

Per als nostres objectius només parlarem del mètode del balanç hídric malgrat que la 
situació ideal seria complementar aquest amb el de la mesura de l’aigua al sòl (que 
requereix tenir una sèrie d’aparells i invertir més dedicació). 

A continuació descriurem el mètode del balanç hídric que és el que hem utilitzat per tal 
de elaborar el full de càlcul Excel adjunt. 

 

MÈTODE DEL BALANÇ HIDRIC EN UN SISTEMA SÒL – CONREU – ATMÒSFERA 
- REG 

El mètode del balanç hídric  es basa en la variació del contingut d’aigua del sòl en un 
període determinat de temps. El sistema format pel sòl i el cultiu té unes entrades i 
unes sortides d’aigua (ja les hem explicat abans). El contingut d’aigua al sòl va 
canviant al llarg del temps en funció d’aquestes entrades i sortides. Si les entrades 
d’aigua són més grans que les sortides, el sòl s’humectarà, mentre que si són menors, 
el sòl s’assecarà. 

Balanç hídric (ΔH) en un sistema amb reg serà: 

ΔH = Nn + Pef - ETc 

On  Nn és el paràmetre anomenat necessitats netes de reg  

L’objectiu del reg és mantenir la humitat del sòl a un nivell determinat,  per tant, 
idealment, el reg hauria d’aconseguir que no hi hagués variació d’aigua del sòl (ΔH=0) 
i que aquest es mantingués en un nivell d’humitat pròxim a capacitat de camp. 
Considerant aquest fet, s’estimarien les necessitats netes de reg de la següent 
manera: 

0= Nn +Pef - ETc 

Nn = ETc - Pef 

La quantitat final d’aigua que cal aplicar mitjançant el reg (necessitats totals de reg o 
NTR) serà superior a les necessitats netes d’aigua de reg. Això és degut a que cal 
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tenir en compte l’eficiència d’aplicació del reg ja que no tota l’aigua aplicada mitjançant 
el reg podrà ser aprofitada per les plantes. 

Igual que en el cas de la precipitació, l’aigua aplicada amb el reg es pot perdre per 
escorrentia o per drenatge. Així, es calcularan les necessitats totals de reg (NTR), 
utilitzant la següent fórmula: 

NTR = Nn / Ef 

On  Ef és l’eficiència d’aplicació del reg en tant per u.  

La bibliografia proporciona diferents valors de Ef nosaltres hem seleccionat els 
següents: 

 

 

 

 

 

Font: Dossier 4: Gestió eficient de l’aigua 
de reg (I). DARP (2005) 

 

A efectes del nostre full de càlcul (veure arxiu excel) hem suposat l’utilització de un 
sistema de reg per degoteig i una  Ef de 0.85. 

 

Evapotranspiració del cultiu (ETc) 

És defineix evapotranspiració del cultiu (ETc) com l’evapotranspiració d’un cultiu ben 
fertilitzat, lliure de plagues i malalties, que creix en un camp de gran extensió i que té 
un contingut d’aigua al sòl òptim per assolir les màximes produccions (Allen et al, 
2006). S’expressa en mm/dia  (L/m2 i dia). 

L’estimació de l’ETc és un dels paràmetres clau en l’èxit del càlcul de les necessitats 
de reg. L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) 
ha elaborat uns manuals (FAO 24 (Doorenbos i Pruitt, 1988) i FAO 56 (Allen et al., 
2006) on s’hi explica una metodologia per estimar l’ETc.  
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En aquesta metodologia s’estima l’ETc utilitzant la següent expressió: 

ETc = ETo x Kc 

On: 

 

 

ETo = evapotranspiració de referència (mm/dia) 

Kc = coeficient de cultiu (adimensional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Guia pràctica per al reg de les zones verdes de Barcelona .Ajuntament de Barcelona (Juny 2011). 

 

Evapotranspiració de referència (ETo) 

Representa l’evapotranspiració d’una superfície coberta per un cultiu de referència. 
Aquest cultiu de referència consisteix en una gramínia (Lolium perenne) en creixement 
actiu, ben dotada d’aigua i dallada a una alçada de 12 cm. A la pràctica, l’ETo es 
calcula a partir de certes dades climàtiques (temperatura, velocitat del vent, radiació 
solar, humitat relativa, etc.). 

L’ETo diària es pot consultar en la base de dades d’algunes de les estacions 
climàtiques de la Xarxa Agroclimàtica de Catalunya (XAC). 
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El coeficient de cultiu (Kc) 

El coeficient de cultiu (Kc) és un factor adimensional que permet corregir l’ETo i 
obtenir, finalment, una estimació de l’evapotranspiració d’un cultiu determinat. Depèn 
del tipus de cultiu i de l’estadi de desenvolupament en què aquest es troba. Això, com 
podeu imaginar ,serà un dels aspectes que ens complicarà la vida donat que en el cas 
dels horts municipals el que intentarem es calcular les necessitats de reg de un 
policultiu , no de un únic cultiu. 

A partir de nombrosos treballs de recerca, s’han determinat els Kc de la gran majoria 
de cultius. El Kc depèn de la zona en què estigui ubicat el cultiu, per tant, si es vol tenir 
una millor estimació de l’ETc caldrà utilitzar, si se’n disposa, de Kc locals.  

Nosaltres , a efectes del full de càlcul, utilitzarem els següents dades, que són una 
adaptació de diverses fonts (veure annex1): 

 

Kc utilitzats al full Excel, en condicions meteorològiques 
favorables (a) o desfavorables (b) 
  
Fase 
Conreu Mes Kc (a) Kc (b)      
Fase 1 Gen 0,35 0,5      
Fase 1 Feb 0,35 0,5      
Fase 1 Mar 0,35 0,5      
Fase 1 Abr 0,67 0,81      
Fase 2 Mai 0,67 0,81      
Fase 3 Jun 1,01 1,16      
Fase 3 Jul 1,01 1,16      
Fase 4 Ago 0,89 1,02      
Fase 5 Set 0,78 0,88      
Fase 1 Oct 0,35 0,5      
Fase 1 Nov 0,35 0,5      
Fase 1 Des 0,35 0,5      
         
Kc (a) per HR > 70% i vent < 5 m/s     
Kc (b) per HR < 20% i vent > 5 m/s     
 
HR (humitat relativa)       
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QUAN S’HA DE REGAR? 

 PERÍODES CRÍTICS DE NECESSITATS D’AIGUA PER PART DELS CULTIUS 

La sensibilitat dels conreus a la falta d’aigua no és igual al llarg del seu cicle. La 
intensitat del creixement vegetatiu (fulles, tiges, branques, arrels), del creixement dels 
òrgans reproductius, o l’increment de les reserves,  varia segons l’època de l’any. 

Podem aplicar reduccions d’aigua en moments concrets de les plantes sense que la 
producció es vegi afectada negativament.   

En conreu de fruiters s’està aplicant diferents tècniques de Reg deficitari per tal de 
millorar les característiques organolèptiques del producte final. En conreus hortícoles 
aquesta tècnica encara no està prou assajada però sembla força interessant. 

 

ALGUNES PECULIARITATS DEL TERRENY QUE PODEN INCIDIR EN LA 
FREQUÈNCIA/DOSI DE REG 

En el moment de programar els regs de l’hort és molt important tenir en compte alguns 
aspectes com: 

La salinitat. Si la qualitat de l’aigua de reg no és l’adequada (per exemple, a 
partir de conductivitats elèctriques superiors a 0,6 dS/m) o hi ha sals solubles 
en el sòl (clorur sòdic o sulfat sòdic), cal preveure les necessitats de rentat 
“extra” i eliminar aquest excés d’aigua mitjançant drenatges. 

La textura del sòl. En sòls de textures grosses i moderadament grosses 
(franc-arenosos) cal evitar un rentat excessiu, que provocaria la pèrdua de 
nutrients. Convé, doncs, disminuir les dosis de reg i augmentar-ne la 
freqüència. 
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UN FULL DE CALCUL ÚTIL  PER A LA GESTIÓ DE L’AIGUA ALS HORTS 
MUNICIPALS  

INTRODUCCIÓ 

Hem dissenyat aquest full de càlcul (Full_Calcul_NTR.xls) per tal de facilitar la 
estimació dels consums màxims i mínims esperats als horts municipal i poder 
comparar-los amb els consums reals dels mateixos. 

Les fórmules utilitzades en l’elaboració d’aquest full de càlcul  són les que hem explicat 
més a  dalt (mètode del balanç hídric). 

Hem utilitzat les dades meteorològiques i de consums reals del municipi de Sant Pere 
de ribes (Garraf). 

El full presenta varies pestanyes: 

 Dades meteorològiques: s’han de introduir les dades de precipitació i ETo 
procedents de les xarxes meteorològiques. Si voleu introduir les de més d’un any , 
haureu de calcular les mitjanes mensuals. Atenció: les dades estan vinculades 
amb les de les taules principals (NTR Kc favorable i NTR Kc desfavorable). Només 
les heu de introduir en aquest full de dades meteorològiques. 
 

 Taules de variables: recull de dades que s’han de introduir manualment ( caselles 
de color taronja) a les taules principals. 

Factor de correcció (Fc) per estimar la pluja efectiva 

 Ef (eficiència del sistema de reg) 

Kc estimades per a diferents fases del creixement dels conreus i en dos 
condicions meteorològiques, una favorable i una desfavorable. Podeu 
utilitzar les dades de Kc segons el vostre criteri, al annex 1 del dossier 
teniu més taules de Kc) 

Aquestes dades no estan vinculades amb les taules principals (NTR Kc 
favorable i NTR Kc desfavorable). 

 NTR Kc favorable: taula principal en la que utilitzem les dades del coeficient de 
cultiu (Kc) en unes condicions meteorològiques favorables: humitat relativa alta 
(70%) i poc vent (<5 m/s). 

Les dades en color verd són les dades procedents del vostre projecte concret (sup. 
horts, etc...). Les dades en taronja són les que heu d’escollir de la taula de 
variables. 
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 NTR Kc desfavorable taula principal en la que utilitzem les dades del coeficient de 
cultiu (Kc) en unes condicions meteorològiques favorables: humitat relativa baixa 
(20%) i vent  superior a  5 m/s.  
 

 Consums esperats vs. reals: si teniu dades de consums dels vostres horts 
municipals les podeu incloure en aquesta taula per tal de comparar-les amb els 
consums estimats segons els les dos taules principals (NTR Kc favorable i NTR Kc 
desfavorable). A més hem inclòs com a valors de referència algunes dades 
procedents de bibliografia. 

Aquesta taula no està vinculada a les taules NTR Kc favorable i NTR Kc 
desfavorable, per tant, un cop obtingudes les dades de les taules principals, s’han 
de copiar (deixant els valors negatius a 0) en aquesta taula. 

 

Atenció: aquest full de càlcul no té en compte la reserva d’aigua acumulada al terra, 
impossible de calcular donada la diversitat de sòls en els que es troben els diferents 
horts municipals i altres peculiaritats d’aquests. Així doncs, aquest és un full 
ESTIMATIU i de referència que no ha de substituir a l’experiència empírica dels tècnics 
municipals que porten la gestió del reg als horts. 

 



 
 

Sessió 3: Gestió de l’aigua als horts  municipals 
 
 

 

15 

 

PRINCIPALS SISTEMES DE REG 

El mètode més utilitzat per regar els horts municipals és el reg gota a gota ( que es 
considera un reg localitzat a pressió, malgrat que aquesta pressió és baixa). 

Nosaltres descriurem i ens centrarem en aquest tipus de reg donat que considerem 
que és el que permet estalviar més aigua, sempre i quan la programació del temps de 
reg sigui l’adient. Respecte a això cal esmentar que les observacions de alguns tècnics 
municipals ens alerten de que en parcel·les que tenen sistemes de reg de degoteig els 
consums són iguals o superiors que aquelles que es reguen amb mànega. El problema 
en aquest cas és que l’usuari fa un mal ús de un bon sistema de reg i el temps de reg 
és molt superior al necessari. Per tal de determinar el temps de reg cal conèixer  les 
característiques tècniques de cada producte instal·lat als horts (sigui cinta  exsudant, 
tub amb degotadors integrats, etc...). Són especialment importants dades com: 

 la pressió òptima de treball de les cintes exsudants i tubs amb degotadors. 
 cabal de emissió (que varia amb la pressió) 

 

 

L’ideal és contrastar aquestes dades teòriques del producte  amb dades empíriques a 
l’hort. Per exemple podem posar un recipient  sota el emissor o cinta i mirar quanta 
aigua emet en un temps determinat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: “Els horts urbans de Catalunya” de la Comissió d’Horts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. (Abril , 2014), 
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ESQUEMA BÀSIC  D’UNA INSTAL·LACIÓ DE REG LOCALITZAT  

Per tal de fer un bon dimensionament del sistema de reg (la qual cosa repercutirà en 
estalvi econòmic) em de consultar amb un especialista. A vegades les empreses 
subministradores de materials de reg fan aquest paper de assessors en quan a 
dimensionament de tubs, propostes de emissors, etc... El esquema adjunt és un 
supòsit molt habitual als horts municipals. 

 

 
1.Toma d’aigua i clau general 
2. Filtre 
3. Programador 
3’. Regulador de pressió 
4. Canonada principal (25 o 33 mm) 
5. Canonada de 16 mm 
6. Unió principal/secundària 16 mm 
7. Clau de pas 16 mm 
8. “T” de 16 mm 
9. Reg de degoteig 16 mm (25 a35 cm separació degotadors) 
10. Taps (16 mm).  
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MANTENIM DEL SISTEMA DE REG LOCALITZAT 

FEINES PERIÒDIQUES GENERALS 
  
Cal realitzar les següents tasques de manteniment amb la freqüència necessària per 
cada cas:  
 

- Mantenir netes les arquetes  
- Supervisar el bon estat de les connexions elèctriques i la electrovàlvules (sí hi 

són).  
- Regular o comprovar els reductors de pressió en zones on la pressió màxima 

és excessiva, (si la pressió màxima pot superar la pressió nominal de la 
canonada i no hi ha regulador cal instal·lar-ne).  

- Si hi ha risc de glaçada buidar la instal·lació deixant obertes les vàlvules 
d'esfera, filtres, grups de pressió, etc.  

- Comprovar periòdicament la variació de pressió des del dia de la posada en 
marxa de la instal·lació (això ens avisarà de possibles fuites o embús dels 
emissors)  

- Netejar filtres periòdicament  
- Evitar pressions superiors a 2 atm. (o la màxima que admeti el vostre sistema 

de reg localitzat), ja que distorsionen el funcionament de la instal·lació  
- Netejar tot el sistema cada sis mesos  

 
MANTENIMENT DE CANONADES 
 
En el cas del reg localitzat, és especialment important la neteja de les canonades i dels 
ramals abans de començar la campanya de reg. En cas de disposar d’aigua amb molts 
sòlids en suspensió, també s’hauran d’anar netejant les canonades al llarg de la 
campanya. La neteja de les canonades s’efectua obrint els finals de la canonada i fent-
hi circular aigua a la pressió més alta que permeti l’equip. Immediatament després de 
la neteja, cal tancar ràpidament els finals de les canonades per tal que no hi entrin 
impureses.  
 
MANTENIMENT D’EMISSORS 
 
En reg localitzat, el principal problema són les obturacions dels emissors. Hi pot haver 
tres tipus d’obturacions: físiques, químiques i biològiques i que segons la seva 
naturalesa caldrà actuar d’una manera o una altra  
 

Obstruccions físiques: materials en suspensió. 
 
Les obturacions físiques són les originades per les partícules solides que porta 
l’aigua en suspensió. Aquestes partícules poden ser d’origen mineral (sorres, 
llims i argiles) o be poden tenir altres orígens com ara restes de vegetals o 
d’algues, plàstics, etc. 
 
Aquestes obstruccions provocades per sòlids en suspensió es poden evitar 
instal·lant en el capçal de reg un equip de filtrat adequat. 
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El contacte dels emissors amb el sol (per exemple en el cas dels degotadors o 
de les cintes emissores) pot produir obturacions per l’entrada de partícules des 
de l’exterior. Cal col·locar els orificis dels emissors de cara amunt o be penjar 
els ramals a una determinada alçària del sol per tal d’evitar el contacte directe 
amb aquest. 

 
 

Obstruccions químiques: formació de precipitats 
 
Hi ha substàncies que traspassen els filtres ja que es troben dissoltes en l’aigua 
de reg. Posteriorment, aquestes substàncies poden precipitar en forma de sals i 
provocar el que s’anomena una obturació química. Aquestes substàncies les 
pot portar inicialment l’aigua de reg (per exemple els ions de carbonat càlcic) . 
 
En el cas dels precipitats de calci, tant per a la prevenció com per a l’eliminació 
de les incrustacions, es recomana la incorporació d’àcids a l’aigua de reg. Per a 
la realització d’aquests tractaments d’acidificació de l’aigua es poden emprar 
diversos àcids, dels quals els mes emprats, en agricultura convencional, són: 
àcid nítric (HNO3) i  el  àcid fosfòric (H3PO4). 
 
 
 
 
En agricultura sostenible podem utilitzar els següents: 
 

Àcid cítric: per exemple hi ha un producte comercial “Ácido Cítrico 
Trabe” (www.biobio.es) que s’utilitza per aquestes aplicacions a dosis 
de 500 cc/m3 d’aigua. En aquest cas és convenient aplicar l’àcid 
després dels filtres donat que el seu pH (de 2,2) pot afectar-los (no 
afecte els de polietilè). 
 
Vinagre (àcid acètic, amb un pH aprox. de 3) 

 
 
 

Obstruccions biològiques 
 
Son obstruccions produïdes per organismes vius o part d’ells. El reg amb 
aigües regenerades és especialment problemàtic pel que fa al risc de 
proliferació de microorganismes a l’interior de la xarxa. 
 
Per tal d’evitar el desenvolupament de les algues i altres organismes en les 
basses o dipòsits seria convenient cobrir-los perquè no hi entri la llum.   
 
També es pot reduir l’impacte de les algues col·locant la sortida de l’aigua a 
una profunditat superior a 2 metres ja que les algues es desenvolupen 
principalment prop de la superfície.  
 
Una altra mesura és la incorporació d’espècies piscícoles que consumeixin les 
algues. 
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CONSELLS PER TAL DE  MILLORAR LA GESTIÓ DE L’AIGUA ALS HORTS 
MUNICIPALS SOSTENIBLES 

Per disminuir les necessitats hídriques i el consum d’aigua cal tenir en compte una sèrie 
de recomanacions que es detallen a continuació:  

 
 Una correcta selecció d’espècies i varietats, adequades al clima mediterrani 

i adequades a l’espai que ocuparan: sol o ombra, el tipus de sòl,..  
 

 Agrupar les espècies segons necessitats d’aigua similars.   
 

 Usar elements que redueixin l’evaporació de l’aigua del sòl com l’encoixinat 
o bé plantes que cobreixin el màxim de superfície de sòl o malles d’atenuació 
(ombreig suau). 

 
 Realitzar periòdicament tasques de descompactació del sòl. 

  
 Aportar esmenes orgàniques (molt important!)  

 
 Evitar rentats i lixiviats (per excés de reg) 

 
 
 Regar a la matinada (abans de les 7 del matí) o a última hora de la tarda. 

 
 

 En cas de pluja, i a partir d’una pluviometria de 10mm, s’anul·larà el reg. Sí hi 
ha programadors de reg es poden incorporar sensors de pluja per tal de 
anul·lar el reg programat. 

 Aprofitar aigües pluvials de teulades de construccions situades als horts o en 
les proximitats. 

 
 Revisar periòdicament  i mantenir les instal·lacions de reg (des de el capçal de 

reg fins als ramals finals). 
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 Eines de recomanació de reg RURALCAT 

Dintre del portal RuralCat es poden trobar dues eines de recomanació de reg, una per a 
agricultura i una altra per a jardineria. Aquestes eines estan basades en el mètode del balanç 
hídric (metodologia FAO), i ofereixen un suport a l’hora de prendre la decisió de quant i quan 
regar. 

Aquestes eines calculen les necessitats hídriques dels cultius/jardins d’una manera àgil i senzilla, 
mitjançant les dades diàries que s’obtenen de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC). 

Cal recordar que les recomanacions que proporcionen aquestes eines són genèriques, ja que 
només consideren alguns dels factors implicats en el reg i, per tant, la decisió final resta sempre 
a mans dels tècnics i agricultors, d’acord amb la seva experiència i amb les peculiaritats 
específiques de cada hort. 

Es poden trobar les instruccions d’ús, així com l’accés a les eines, en el següent enllaç: 

http://www.ruralcat.net/web/guest/oficina‐del‐regant 
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ANNEX1: Kc PER A DIFERENTS CONREUS 

Kc per a diferents conreus i fases del seu desenvolupament (les tres primeres taules 
s’han obtingut de bibliografia catalana. L’ultima és un extracte de la taula que apareix 
al dossier 56 de la FAO. 

El Kc que utilitzem nosaltres, a efectes del full de càlcul, són una adaptació de 
aquestes taules. De tota manera el full excel que us hem preparat permet que varieu 
les Kc en funció dels vostres criteris. 
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Kc i alçades màximes de conreus no estresats en climes subhumits (45% i vents max 2 m/seg)

Kc (Dades FAO) Kc ini Kc med Kc fin Exemples Altura màx. conreu
Hortalisses petites 0,7 1,05 0,95 col, pastenaga, apit, all, enciam, ceba, espinac, rabe  de 0,3 a 0,5 m
Hortalisses fam. solanàcies 0,6 1,2 0,8 (no inclou patata)  de 0,6 a 2 m
Hortalisses fam. cucurbitàcies 0,5 1 0,8 melò, carbassa, carbassó, cogombre  de 0,3 a 0,4 m
Arrels i tubercles 0,5 1,1 0,95 remolatxa, patata, nap  de 0,4 a 0,6 m
Lleguminoses 0,4 1,2 0,55  de 0,6 a 2 m
Hortalisses perennes 0,5 1 0,8 carxofa, maduixa, espàrrec  de 0,2 a 0,8 m
Mitjana 0,53 1,09 0,81

Kc ini = inici conreu (creixement)
Kc med= fase de producció del conreu
Kc fin = fase de final de producció
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ANNEX 2: PARÀMETRES BÀSICS A CONTEMPLAR EN UNA ANÀLISI 
D’AIGUA DE REG 

Els paràmetres bàsics que ha de contemplar una anàlisi de reg i els seus valors 
considerats normals són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres paràmetres complementaris d’una anàlisi d’aigües, en el cas de regar amb 
aigües regenerades procedents d’una depuradora o amb aigües susceptibles d’estar 
contaminades, són: 

 Contingut de metalls pesants: La concentració de metalls pesants en les aigües 
regenerades sol ser força elevada. Els metalls més habituals en aquestes aigües 
són: bor (B), cadmi (Cd), coure (Cu), molibdè (Mb), níquel (Ni) i zenc (Zn).  
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 Característiques microbiològiques: contingut de nemàtodes, de coliformes fecals 
(Escherichia coli) i de la presència d’altres bacteris patògens, com Salmonella i 
Legionella. 

 

 Compostos nitrogenats: Analitzar concentració de nitrats (NO3-), amoni (NH4 -) i 
nitrits (NO2-). Els nitrits són altament tòxics per als organismes i, en concentracions 
molt baixes, poden tenir efectes sobre la salut. 
 

 Microcontaminants orgànics: si tenim sospita de que existeixen compostos 
orgànics sintètics (presència a les proximitats d’indústries que poden generar-los) 
cal fer una analítica específica). 
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SESSIÓ DE TREBALL EN GRUP 

Durant la tercera sessió del cicle de 
tallers sobre introducció de criteris 
ecològics en els horts municipals, es va 
celebrar una taula rodona en grup amb 
els participants per aportar bones 
pràctiques en la gestió del reg i 
aspectes a millorar. 

En aquest apartat es recullen les 
principals aportacions i conclusions del 
treball participatiu realitzat. 

 

Estat de la gestió de l’aigua als horts municipals 

 

Els assistents al debat i intercanvi del Taller van contestar a quatre qüestions generals 
sobre la gestió de l’aigua per a cada municipi. 

En primer lloc presentem les dades de forma agregada, per posteriorment descriure 
cada municipi de forma breu.  

Les dades agregades no tenen cap valor estadístic ni representatiu, però són una 
mostra de la diversitat de situacions en la gestió de l’aigua als horts municipals. 

 

1. Quin tipus d’aigua es fa servir als horts municipals ? 

L’origen de l’aigua per al reg és... 

- Pou o mina:       8 casos (2 de mina) 

- La xarxa d’aigua potable:     4 casos 

- Altres:  

i. Aprofitament d’aigua de depuradora:   1 cas 

ii. Aprofitament de canalitzacions de derivacions o canals del riu o 
pantà:       3 casos 

 

Recull de casos i experiències:  

Granollers: té aigua de pou i controlen el volum d’aigua consumida per sectors 
de horta (no per hort particular) de manera que si un hort consumeix més aigua 
de la que li pertoca, els altres en surten perjudicats. 

Cornellà: utilitza aigua procedent del canal de l’Infanta (riu Llobregat). 
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Girona: utilitzen aigua del Ter conduïda per una sèquia que alimentava les 
antigues fàbriques de la zona. 

 

Molts dels que utilitzen l’aigua de riu (o pou) han de demanar encara la 
concessió a l’ACA. 

Molts dels assistents penses que tenir comptadors d’aigües individualitzats pot 
ser una bona eina de educació del usuari envers el seu consum i el fet de que 
es cobri l’aigua consumida.  

Dubtes que es plantegen:  

L’aigua de les depuradores es podria utilitzar per al reg dels horts?  

Es comenta que sí es pot utilitzar atenen a uns paràmetres definits per la 
legislació vigent. 

 

2. Quin sistema de reg és el més utilitzat ? 

El sistema de reg més utilitzat pels usuaris dels horts municipals és... (en algun cas un 
mateix municipi té diversos sistemes de forma general). 

- A manta o solc:       5 casos 

- Amb reg gota a gota:      9 casos 

- Amb reg cintes emissores (exsudants i similars):  3 casos 
 

Recull de casos i experiències:  

Manlleu : és obligatòria l’utilització de reg eficient (inclòs a l’ordenança). 

La Garriga: l’ajuntament proporciona als usuaris el material de reg. És un hort 
comunitari de petites dimensions (400 m2) 

Papiol: l’ajuntament subministra el material per a una instal·lació de degoteig de 
una sup. De 50 m2. 

Palau-solità i Plegamans: el reglament d’horts obliga a l’utilització de reg de 
degoteig. Cobren una taxa anual de 30  € (parcel·les de 60 m2). 

En algun municipi s’obliga a que el reg tingui unes característiques determinades 
(nombre de degotadors, tipus de sistema de reg, etc...) per tal que l’aigua que 
finalment arribi al terra de la cada parcel·la sigui la mateixa. La heterogeneïtat de 
emissors i sistemes de reg dificultaria aquest control. Malgrat això els usuaris se salten 
les normes incorporant nous emissors o línies de reg. 

En general cap dels assistents indica que es pagui una taxa diferencial en funció del 
consum d’aigua del usuari.  
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3. Quin control o regulació en la gestió de l’aigua es realitzar per part de 

l’Ajuntament ? 

- No es realitza control de l’ús de l’aigua:   4 casos 

- Es realitza un control visual general:    4 casos 

- Es disposa d’un comptador general de pas::  4 casos 

- Es disposa de comptadors sectorialitzats:  2 casos 

- Es disposa de programador general del reg:  4 casos 
 

Sobre la qualitat de l’aigua de reg, normalment no es fan analítiques específiques. 
Alguns municipis tenen problemes de clorurs a les aigües. 

Recull de casos i experiències:  

Manlleu: en alguns dels horts municipals, malgrat que l’aigua és de pou, els 
usuaris tenen un comptador individual per parcel·la. Tenen dades de consum. 

 
Hi ha alguns ajuntaments que tenen un membre de la brigada encarregat de 
controlar problemes de manteniment i fuites al sistema de reg. No està 
generalitzat. 

 
 

4. Qui paga l’aigua ? 

- El cost de la gestió de l’aigua està inclòs en la taxa d’ús de l’hort:  
        6 casos 

- Els usuaris paguen quotes internes dins la seva associació o entitat 
d’hortalans que inclouen alguns costos de la gestió de l’aigua :  
         3 casos 

 

Recull de casos i experiències:  

Sant Andreu de Llavaneres: en aquest ajuntament els usuaris tenen contracte 
directe amb la companyia d’aigües (municipal). Hi ha una tarifa d’aigua 
agrícola. Malgrat això el consum es elevat però repercuteix directament en el 
usuari. El contracte amb la companyia d’aigües es condició imprescindible per 
l’adjudicació definitiva de la llicència d’us de la parcel·la. 

Manlleu: La taxa general anual que paguen els usuaris es de 120 € e 
independent del consum d’aigua. Inicialment eren 60€ (clarament insuficient per 
tal de cobrir les despeses de manteniment). Les parcel·les són de uns 50 m2. 
Tenen una categoria de usuaris socials als quals se els hi fa un 70 % de 
descompte. L’ajuntament demana 30 € de fiança. 
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Santpedor: aplicaran una taxa de 60 € tot inclòs, independentment del consum 
d’aigua. 

En molts casos els usuaris no paguen taxa anual i l’ajuntament es fa càrrec de 
totes les despeses. 

Comentaris varis: 

Santpedor:  projecta  horts municipals amb parcel·les de diferents dimensions, 
10 són de 80 m2. La resta de 80 a 140 m2.  

El tècnic d’aquest municipi indica que un bon consum pot estar (en la seva 
zona climàtica) al voltant de 1,3 l/m2 i dia (en la època més desfavorable de 
l’estiu). 

Granollers: tenen 90 parcel·les de 100 m2. Controlen la quantitat d’aigua que 
aporten a diferents sectors del hort mitjançant un sistema de temporització 
informatitzat. 

 
Quan a assegurances de danys es comenta que algunes assegurances de llar 
poden cobrir els danys que s’ocasionin als horts.  

 
 

Conclusions 

Com a conclusió general, els municipis els quals l’origen de l’aigua és d’una derivació 
o canal d’un riu, tenen menys control i permeten el reg a manta o solc, en tenir una 
menor limitació del recurs; els municipis amb aigua de pou o de xarxa apliquen més 
eines de control i gestió i fan assumir part del cost als usuaris. 

El fet que l’aigua de reg procedeixi de rius o similars fa difícil la sensibilització dels 
usuaris i més difícil el control de consum (malgrat que no impossible). 
Independentment de que l’aigua es cobri o no s’hauria de fer un control per tal d’anar 
conscienciant als usuaris i advertint que els escenaris futurs poden ésser d’escassetat 
d’aigua, en el marc de les polítiques d’adaptació al canvi climàtic. 

Malgrat els costos (els comptadors individuals de aigua poden costar uns 70 a 100 € o 
més) i certes dificultats de gestió (contractes directes entre usuaris i companyia 
d’aigües o taxes diferencials en funció del consum), caldria aplicar sistemes per tal que 
l’usuari doni valor a l’aigua com un recurs limitat i estimular-lo a que apliqui, al seu 
hort, tècniques eficients de reg i de minimització de consums. 

Tot i que moltes ordenances i reglaments municipals recullen l’obligatorietat d’instal·lar 
regs eficients (o de degoteig), no hi ha prou informació per saber l’ús i resultats 
d’aquests sistemes de reg en horts municipals. Per exemple, hi ha algun cas en que 
s’ha constatat que un mal us del reg gota a gota pot ocasionar consums tan elevats o 
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més que el reg per solc. Cal formar als usuaris en el us adequat dels sistemes de reg, 
especialment els temps de reg necessaris. 

 

Aspectes a millorar 

 No hi ha control de consums d’aigua en la major part dels horts. 
 A vegades es posen en funcionament horts municipals en terres que no tenen 

vocació d’hort o no tenen d’infrastructura necessària (per exemple manca 
d’aigua de reg que obliga a fer grans inversions). 

 En algun municipi el problema es la venta de “drets” dels horts per part dels 
antics usuaris. 

 Captacions de rius i rieres sense concessions del ACA. 

 Normalment no hi ha analítiques de les aigües utilitzades per regar (quan són 
de pou, mina o captació de riu). 

 

Oportunitats de millora  

Bones pràctiques que alguns municipis ja estan portant a terme o es proposen 
impulsar:  

 

Aprofitament recursos alternatius 

 Aprofitament d’aigües pluvials de teulades i altres espais. 
 Recollir aigua pluvial de la teulada d’una masia propera que es pot aconduir 

cap a la bassa, que també s’alimenta amb aigua del pou. 

 Promoure algun aprofitament parcial d’aigua de pluja amb els petits edificis de 
l’espai. 

 Ús d’aigua no de boca. 

 Utilitzar aigua de mina amb un comptador general. 

 Canviar l’aigua de xarxa per aigua de pou, mina o concessió d’un reg agrícola. 

 

Tècniques i tecnologies  

 Cal millorar l’eficiència dels sistemes de reg. 
 Cal unificar les característiques dels sistemes de reg si es vol controlar la 

quantitat d’aigua que se subministra a cada parcel·la particular (tipus de 
emissors, m2 de superfície coberta pel reg, etc...). 

 Control del reg amb sistemes automatitzats. 

 Ús de sistemes de reg exsudant i/o gota a gota. 
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Economia 

 Crear una taxa de manteniment dels horts que cobreixi les despeses de 
manteniment del sistema de reg (reparació de bombes, etc...). 

 Cobrar l’aigua a l’associació d’hortalans mitjançant la companyia o l’empresa 
municipal gestora de l’abastament d’aigua. 

 Cobrar una taxa a fi que permeti pagar part del consum elèctric associat al 
bombament de l’aigua o a les reparacions de les instal·lacions de reg. 

 Un preu de l’aigua més elevat. 
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AGENTS NOCIUS 

Les agents causants de problemes en les plantes de conreu són els següents: 

• Insectes  

• Àcars       PLAGUES 

• Mol·luscs, aus i mamífers      

 

 

 

Quan la població d’una 
espècie augmenta molt, fins 
arribar a valors indesitjables, 
que són els que fan disminuir 
el rendiment del cultiu 

• Fongs  

• Bacteris      MALALTIES 

• Fitoplasmes  Alteració negativa de les 
funcions fisiològiques normals 
produïda per un agent aliè  a la 
planta 

• Virus 

• Nematodes  

 

 

• Agents abiòtics    FISIOPATIES 

 
Alteracions de la planta degudes a 
l’ambient que l’envolta:  

• Accidents climatològics (gelades, 
granissades, sol..) 

 

• Degudes a les característiques 
del sòl  

 

• Deficiència o excés d’aigua   
• Deficiència o excés nutricional 

 • Fitotoxicitat (sals, ozó, productes 
químics, ..) 

 • Contaminació atmosfèrica  
• Actuacions de l’home 

(compactació del terreny, selecció 
incorrecte d’espècies, vessaments 
de combustible o oli de 
maquinaria …) 
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SÍMPTOMES 

Els símptomes poden ser molt similars.  

És necessari un bon diagnòstic i conèixer l’historial d’actuacions en el camp 

Sovint l’estat sanitari d’una planta no és degut a una causa única sinó a un conjunt 
d’agents, parasitaris o no, que han incidit en el seu vigor 

 

ESTRATÈGIES DE CONTROL DE PLAGUES 

Hi ha tot un seguit de tècniques  per tal de controlar les plagues i malalties que afecten 
als nostres horts. Estem parlant de control, no de eradicació, donat que ens molts 
casos la eliminació total faria molt difícil la presencia de els agents biològics de control 
(depredadors, paràsits i  antagonistes de plagues i malalties). 

Les estratègies de control es poden agrupar en: 

• Mesures culturals  

• Control mecànic  

• Control físic  

• Control amb fitosanitaris autoritzats en agricultura ecològica  

• Control biotècnic  

• Control biològic  

• Control Integrat (incorpora tots els recursos dels controls anteriors) 

 

MESURES CULTURALS 

Els objectius que es persegueixen amb aquestes mesures són : 

1. Iniciar el cultiu amb plantes exemptes de plagues i malalties  

2. Disminuir les possibilitats d’entrada i proliferació de plagues i malalties  

Es tractaria de mesures de maneig del sòl, de gestió de l’aigua i del propi conreu 

Són per tant mesures preventives. 
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Exemples de mesures culturals: 

• Rotació de cultiu  

• Començar amb planter sa  

• Evitar el reg excessiu  

• Evitar l’excés de nitrogen  

• Bona aireació (fileres orientades paral·lelament al sentit dels vents 
dominants  

• Bona densitat de plantació (veure taula de marc de plantació annex 1) 

• Utilització de varietats resistents  

• Eliminar restes de cultius (no tots, sinó els que poden ser focus de nova 
infestació)  

• Revisar dates de sembra  

• Associacions de cultiu (veure taula associacions annex 2) 

• Afavorir presència de fauna benèfica  

 

Recordeu que al taller 1  ja vam parlar de les rotacions, associacions de conreu i les 
maneres d’afavorir la fauna benèfica (tanques vegetals, bandes florals, etc...). A 
l’annex 1 afegim una nova taula de associacions vegetals per tal de complementar la 
informació que ja teniu. 

 

CONTROL MECÀNIC 

Consistirien en tècniques de captura i eliminació de plagues i parts afectades de 
plantes per mitjans manuals (això pot ésser útil en petits horts i en cas de plagues 
d’una certa mida com el escarabat de la patata). 
A més també s’inclouen els mitjans que impedeixen que els insecte plaga arribi fins al 
conreu, com per exemple les malles anti-insecte de mida molt petita per impedir accés 
de certes plagues com la mosca blanca, trips, pugons etc… 

 

CONTROL FÍSIC 

Aplicació de vapor d’aigua: per exemple en petits horts es pot utilitzar una màquina 
tipus “vaporeta” per controlar les poblacions de pugons, aranya roja o les caparretes. 
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CONTROL BIOLÒGIC 

“És la utilització d’organismes vius o dels seus productes (substàncies sintetitzades), 
per impedir o reduir (no eliminar) les pèrdues o danys produïts pels agents nocius” 
segons definició de l’OILB (Organització Internacional de Lluita Biològica contra els 
animals i les Plantes Nocives). 

Les organismes beneficiosos reben diferents noms segons les publicacions: auxiliars, 
enemics naturals, fauna útil o entomofauna. Normalment es parla de insectes però no 
em d’oblidar que també entre els vertebrats (rèptils, amfibis, aus i mamífers) tenim 
moltes espècies molt útils per al control de les plagues. 

Segons la forma d’actuació que tenen per lluita contra el patogen, es poden classificar 
en: 

Depredadors: poden actuar sobre insectes, àcars. S’alimenten de la presa. 
Acostumen a ser poc selectius. Exemple: marieta, crisopa, Macrolophus  

Paràsits o parasitoids: Actuen contra els insectes. S’alimenten d’una sola presa al 
llarg de tota la seva vida i en viuen a expenses. Són molt selectius i acaben per matar 
la presa o hoste. Exemple: Aphellinus contra pugó 

Agents entomopatògens: Actuen contra insectes. Ocasionen una malaltia a l’hoste i 
acaben per matar-lo. Poden ser bacteris, fongs, nematodes o virus. Exemple: Bacillus 
thuringiensis, Beauveria bassiana  

Formes d’actuar del control biològic: 

• La introducció: no es disposa de cap insecte útil,  enemics exòtics . 
• L’augmentativa: augment de la població existent (de depredadors o paràsits). 
• La de conservació: evitar factors perjudicials que interfereixin el seu 

desenvolupament i/o subministrar els factors necessaris que ajudin el seu 
desenvolupament. 
 

Al materials annexos al dossier trobareu l’arxiu “enemics_naturals_horta.pdf” una 
petita guia de reconeixement dels insectes auxiliars més freqüents en el control de les 
plagues de les hortes. 
 

CONTROL BIOTÈCNIC  

Sistemes que ens permeten de conèixer la dinàmica de les plagues i malalties sobre 
els cultius, ens donen informació del moment on aquestes podrien superar el llindar 
econòmic de danys, o bé exerceixen un control. 

Els sistemes que s’utilitzen són: les trampes cromotròpiques, trampes alimentàries, 
feromones, comptadors d’espores, etc. 

Com a mesura de control citarem tres tècniques de control biotècnic (hi ha més): 
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La captura massiva: Consisteix en la captura massiva d’individus d’una plaga. Es pot 
realitzar mitjançant atraients alimentaris (proteïnes) o atraients sexuals (feromones 
sintètiques) que incideixen sobre els mascles.. Si es capturen tots els mascles, les 
femelles no seran fecundades i es trencarà el cicle reproductiu. Exemple: barrinador 
de l’arròs, Chilo suppressalis, ...  

Confusió sexual: Col·locant una determinada concentració de feromona sintètica en 
la parcel·la, es dificulta l’aparellament i es disminueix, per tant, els nivells de població 
del patogen. Exemple. Cuc del raïm, Lobesia botrana, carpocapsa dels fruiters, Cydia 
pomonella. 

Lluita autocida:  consisteix en alliberar una quantitat important de mascles estèrils 
d’una espècie amb l’objectiu d’evitar la reproducció. Exemple: mosca de la fruita, 
Ceratitis capitata. 

 

CONTROL AMB FITOSANITARIS AUTORITZATS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA 

En agricultura ecològica, que és la que volem promocionar des de la Comissió d’Horts, 
només es poden utilitzar productes fitosanitaris elaborats a base de extractes de 
plantes, minerals, i microorganismes o derivats de microorganismes no modificats 
genèticament. Així doncs el control químic, que en la Producció Integrada (PI) està 
permesa sota estricte control dels tècnics, no es pot utilitzar en agricultura ecològica. 
Dit això és més adient parlar per tant en aquest apartat del “Control amb fitosanitaris 
autoritzats en agricultura ecològica”.  

També convé indicar que sota la terminologia de control amb fitosanitaris s’englobaria 
una part del control biològic abans esmentat i és aquell derivat de microorganismes 
entomopatògens (Bacillus thuringensis, Beauveria bassiana, etc...).  

Recordeu que al dossier del taller 1 (taula 8) ja vam indicar els principals productes 
fitosanitaris permesos en agricultura ecològica i a l’apartat 1.4.2. us vam afegir la 
Llistat de substancies actives permeses en agricultura ecològica.  

Per tal que pugueu identificar les plagues més freqüents o característiques dels horts, 
us hem afegit , a l’annex 4, un recull de fotografies d’aquestes. 

Plaga  Principi actiu  Producte comercial  

Erugues lepidòpters  Neem/Azadiractina  Neemazal, Aling etc  

 Bacillus thuringensis  Varis  

 Spinosad  Spintor  

Mosques blanques  Neem/Azadiractina  Neemazal, Aling etc  

 Beauveria bassiana  Botanigard, Naturalis etc  

 Sabó potàssic  Varis  
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 Verticillium lecanii  Mycotal  

Pugó  Neem/Azadiractina   

Plaga  Principi actiu  Producte comercial  

 Beauveria bassiana   

 Sabó potàssic   

 Piretrina natural  Varis  

 Sophora flavescens  Varis  

Àcars  Sofre  Varis  

 Sophora flavescens   

Minadora  Neem/Azadiractina   

Escarabat  de la patata  Piretrina natural   

 Spinosad   

Trips  Neem/Azadiractina   

 Spinosad   

Llimacs i cargols  Fosfat de ferro  Ferramol antillimacos  

 

A més dels fitosanitaris anteriors es poden elaborar, i fins i tot comprar, productes 
obtinguts a partir de extractes de plantes com l’ortiga, la cua de cavall o els alls 
(extractes fermentats o purins, decoccions , infusions i maceracions). En la majoria 
dels casos aquest extractes vegetals tenen una acció fitofortificant (preventiva), però 
també tenen un efecte curatiu (insecticida o fungicida).  

La normativa de producció ecològica no els inclou com a fitosanitaris, i sembla que 
segons la ORDRE APA/1470/2007 aquest productes es regularan com a 
fitofortificants.  

Podeu trobar una ampli informació de com es poden realitzat preparats d’aquest tipus 
al llibre “Plantas para curar plantas. Bertrand, Bernad; Collaert, Jean –Paul; Petiot, 
Eric; Ed:  La fertilidad de la tierra Ediciones 2008. 

Al materials annexos al dossier trobareu l’arxiu “1209_FITOPAE.xls” en el que es 
recopilen els fitosanitaris autoritzats en agricultura ecològica a Catalunya (data 
actualització setembre 2012). 
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ESTRATÈGIES DE CONTROL DE MALALTIES 

Com en el cas de les plagues i ha diferents estratègies de control però en el cas de les 
malalties les mesures culturals tenen un paper essencial. 

 

MESURES CULTURALS 

• Rotació de cultius  

• Utilització de planter sa  

• Mantenir les instal·lacions en les millors condicions possibles  

• No plantar massa dens  

• Ventilar bé l’hivernacle  

• Evitar adobats exagerats i desequilibrats. Vigilar sobre tot el excés de nitrogen. 

• Evitar els regs excessius  

• No deixar restes vegetals en el sòl (les restes vegetals sanes sí) 

• Evitar fer ferides  

• Utilització de varietats resistents  

• Utilització d’empelts  

• Arrencar plantes amb virus 

  

CONTROL FÍSIC 

• Solarització  

• Biofumigació  

• Desinfecció amb vapor d’aigua   

 

Solarització  

Tècnica de desinfecció del sòl introduïda per primera vegada a Israel. La seva finalitat 
és controlar els patògens del sòl, provocant un fort augment de la temperatura i 
humitat durant un llarg període de temps per matar o debilitar els patògens de manera 
que no puguin competir amb els sapròfits. 
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Una explicació més detallada d’aquesta tècnica la podeu trobar a l’arxiu “Solaritzacio-
fitxa_tecnica.pdf” (fitxa tècnica 26 de RedBio) que trobareu  com a material 
complementari d’aquest dossier.  

Biofumigació  

Control d’organismes patògens del sòl a través de l’acció fumigant que tenen els gasos 
produïts pels processos de descomposició de la matèria orgànica.  

Una explicació més detallada d’aquesta tècnica la podeu trobar a l’arxiu “Biofumigacio-
fitxa tècnica.pdf” (fitxa tècnica 42 de RedBio)  que trobareu  com a material 
complementari d’aquest dossier.  

 

CONTROL AMB FITOSANITARIS AUTORITZATS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA 

Únicament les malalties d’origen fúngic o causat per nemàodes tenen la possibilitat de 
ésser controlades mitjançant productes fitosanitaris.  

Les malalties provocades per bacteris (*), fitoplasmes i virus no tenen cap tractament 
curatiu a base de fitosanitaris i per tant només tenim els mètodes culturals i el control 
físic per tal de prevenir-les o controlar-les. En aquest casos la destrucció del material 
vegetal contaminat és imprescindible.  

Per tal que pugueu identificar les malalties més freqüents o característiques dels horts, 
us hem afegit , a l’annex 5, un recull de fotografies d’aquestes. 

 

(*) Els productes derivats del coure poden tenir una certa acció bactericida.  

Principi actiu  Producte comercial Malaltia  

Sofre  Varis  Oïdi  

Coure  Varis  Mildiu  

Trichoderma  Varis  Sclerotinia, Botrytis, Pythium, Rhizoctonia, Fusarium  

Bacillus subtilis  Serenade Max  Botrytis  

Coniothyrium minitans  Contans  Sclerotinia  

Silici  Varis  assecant  
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BIBLIOGRAFIA, WEBS I ADRECES D’INTERÈS 

BIBLIOGRAFIA 

- Plantas para curar plantas. Bertrand, Bernad; Collaert, Jean –Paul; Petiot, Eric; Ed:  
La fertilidad de la tierra Ediciones 2008. 

WEBS 

- Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 

http://www.ccpae.org/ 

Amplia informació sobre normativa en producció ecològica, publicacions (entre les 
quals hi ha accés directe a les Fitxes PAE), un apartat de mitjans de lluita  fitosanitària 
en la qual es pot consultar la “Base de dades de mitjans de lluita fitosanitària” en 
format excel,... 

- Xarxa RedBio 

http://www.redbio.eu/#documentacioTecnica 

Fitxes tècniques en català i en francès generades per aquesta xarxa transfronterera 
d'experimentació, d'intercanvi i de transferència pel desenvolupament de l'agricultura 
ecològica. 

- Sanitat vegetal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
natural (DAAM) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c0e
1a0/?vgnextoid=8ef3a8508be0f310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8
ef3a8508be0f310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Diverses entrades d’interès. Per exemple accés al XEACAT (Xarxa d'Estacions 
d'Avisos de Catalunya) on podem trobar els Avisos fitosanitaris mensuals que ens 
poden donar una pista de les principals plagues i malalties que afecten a diferents 
conreus. Hi ha un apartat específic sobre les plagues i malalties de l’Horta. Els remeis 
que proposen son culturals, control biològic i fitosanitaris (Producció integrada).  

També trobareu a l’apartat “plagues i males herbes”  tota una sèrie de fitxes de 
plagues endreçades segons l’organisme causant.  

- Ministerio de Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente  

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-
conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-
probadas/diagnostico/consulta.asp 

Es pot accedir a una amplia base d’identificació de plagues i malalties (info molt 
tècnica i nomes referida a identificació; no indica tractaments).  
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- Agrocabildo 

http://www.agrocabildo.org/publicaciones.asp 

Pagina amb molta informació d’interès i amb una guia en pdf de control de les plagues 
més freqüents a canàries (també utilitzen tractaments químics) 

ADRECES 
 
Nova seu del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya  
Av. Alcalde Rovira Roure, 191; 25198 Lleida 

Tel. 973 30 54 77  

Adreça electrònica: jalmacellas@gencat.cat 

Si tenim dubtes sobre una plaga important als horts urbans es poden trametre mostres 
a aquest laboratori. Per tal de saber com s’han de trametre les mostres MIREU 
l’annex3.  El preu d’una Anàlisi fitopatològica general es de 19.75 €. 

ADVs d’agricultura ecològica  

- ADV de producció ecològica de ponent  (Lleida) 

http://www.advecologica.org/ 

- ADV de Producció Ecològica del Montsià – Baix Ebre (Els Valentis, 
Ulldecona) 

- ADV HORTEC, SCCL (Barcelona) 

http://www.hortec.org/ADV/index 

- ADV fruita del Baix Llobregat (Prat del Llobergat) 

http://www.fruitsdelbaix.cat/ 

- ADV Associació d’oleicultors del Priorat (Falset) 

- ADV ecològica Gent del camp (Ruidoms) 

http://www.productesdelcamp.cat/agroecologia/agrupacions-de-defensa-
vegetal/adv-gent-del-camp/ 

- ADV Selmar (Santa Susanna) 

http://www.federacioselmar.com/index2.html 
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ANNEX 1 : TAULA MARC DE PLANTACIÓ 
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ANNEX 2 : TAULA D’ASSOCIACIÓ DE CONREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mireu les taules del dossier taller 1, pag 9 i 10. Com veureu segons les fonts d’informació les 
taules varien). 
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ANNEX 3 : TRAMESA DE MOSTRES AL LABORATORI 

SELECCIÓ DE LA MOSTRA: 

Cal que sigui representativa de l’afecció que es pretén diagnosticar. En el cas que s’observin 
diferents símptomes, convé que hi siguin representats. No s’han de trametre plantes totalment 
mortes, a menys que s’acompanyin de plantes en diferents graus d’afecció. Sempre que es 
pugui, s’enviaran plantes senceres amb arrel. 

- Plantes senceres: cal tenir cura d’aïllar la part d’arrels de la resta de la planta, i per això es 
procedirà a lligar el pa d’arrels (arrels i terra) amb una bossa de plàstic resistent, a nivell del 
coll. De la mateixa manera, es lligarà una bossa de plàstic a la part aèria, a la qual es 
practicaran uns forats per tal de permetre’n la transpiració. En cap moment s’inclourà en la 
mateixa bossa terra-arrels i part aèria sense haver fet la separació esmentada. La planta es 
posarà en una capsa de cartró de mida adient per evitar que s’aixafi durant el transport. S’han 
d’enviar amb la major rapidesa possible. 

- Terra: es trametrà un volum aproximat de 500 gr. en una bossa de plàstic resistent i ben 
tancada. No s’ha de posar a la nevera. 

- Fulles: evitar enviar fulles soles. Poques vegades aquestes són representatives de l'afecció; 
no obstant si la mostra consta de fulles aïllades, cal fer paquets amb paper d’alumini disposant 
les fulles ordenadament i evitant aixafaments. Els paquets de paper d’alumini es posaran en 
bosses de plàstic amb uns forats per a la transpiració, i se n’ha d’evitar en tot moment 
l’aixafament. Es poden guardar a la nevera un màxim de 5 dies (segons la planta). 

- Fruits: es poden habilitar capses de sabates (per exemple), amb paper de cuina per evitar que 
els fruits es toquin entre ells. S’han de reforçar les capses amb fustes o altres materials per tal 
d’evitar l’aixafament durant el transport. 

- Qualsevol altre material s’ha de trametre de manera que es garanteixi la recepció en les 
millors condicions possibles.  

 

TRANSPORT: 

Es pot optar per dur les mostres directament al laboratori o per enviar-les per transportista. En 
qualsevol cas, cal evitar temperatures elevades i canvis sobtats de temperatura (perill de 
condensacions). En el cas de fer l’enviament per transportista, cal que el lliurament no s’ajorni 
més de 24 hores i s’ha de comunicar el risc que es corre de malmetre la mostra en cas de no 
observar els requeriments de temperatura i termini de lliurament. 

També es pot fer entrega de les mostres a les Oficines de les Seccions Territorials 
corresponents.
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ANNEX 4 : PRINCIPALS PLAGUES DELS HORTS. FOTOGRAFIES. 

INSECTES 

Escarabat de la patata (Leptinotarsa decemlineata). Coleòpters 
 

 

Larva. 
 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5357324#sth
ash.GmaB0IU6.dpuf 

 
Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org - 
See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=53641
14#sthash.HRTiVm87.dpuf 

 

S
 

altricó   (Phyllotreta spp.). Coleòpters. 

Phyllotreta cruciferae 
 

 
Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1243030#sth
ash.Hbe85ZAy.dpuf 

 
Efectes saltricò en rave. Fotos taller 4. 
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Cucs de filferro (Agriotes spp.). Coleòpters 

 
Pacific Northwest Vegetable Extension Group 

 
Andy Jensen, WA Potato Commission 

 

 

Cucs grisos (Agrotis impsilon; A. segetum i  altres). Lepidòpters. 
 

 
W.M. Hantsbarger, Bugwood.org 

 
James Kalisch, University of Nebraska, Bugwood.org 
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Papallona de la col (Pieris brassicae)           
Lepidòpters. 
 

 
Mariusz Sobieski, Bugwood.org 

 
Hania Berdys, Bugwood.org 

 

 

Cuca del tomàquet (Helicoverpa armigera =Heliothis armigera) 
Lepidòpters. 
 

 
 
Central Science Laboratory, Harpenden Archive, British Crown, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0454075#sth
ash.rCAbdqR4.dpuf 

 
Antoine Guyonnet, Lépidoptères Poitou-
Charentes, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgn
um=1262034#sthash.3updDJj3.dpuf 
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Arna del tomàquet (Tuta absoluta) . Lepidòpters. 
 

 

 

 

 
Fulla amb galeries i larva de Tuta. Fotos taller 4. 

browse/detail.cfm?imgnum=543214
9#sthash.bN4fkeZG.dpuf 

 
Marja van der Straten, NVWA Plant Protection Service, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/

 

 la cartxofa (Gotryna xanthenes= Hydroecia xanthenes). 
epidòpters. 

  

Barrinador de
L
 

 
 
Servei protecció vegetal DAAR. Fitxa 17 Servei protecció vegetal DAAR. Fitxa 17 
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Minador (Liriomyza spp.). Dípters. 
 
  

 
 
 

 
Servei protecció vegetal DAAR. Fitxa 10 

 
Servei protecció vegetal DAAR. Fitxa 10 

 

 

Pugons  
 

Aulacorthum solani  
Narsonovia ribisnigri 

 
Jim Baker, North Carolina State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1549160#s
thash.Nv5hzq6L.dpuf 

 
Whitney Cranshaw, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgn
um=2200084#sthash.hmEQuRdM.dpuf 
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Trips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis) 
  
 
 

 
 
Fulla de seba afectada Thrips tabaci 

 
 
 
 
 
 
 

Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5365855#sth
ash.HbLyMX2J.dpuf 

Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?im
gnum=1327077#sthash.6MDCx8j9.dpuf 

 

 

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorumi ,  Bemisia tabaci) 
  

 

 

 
 

W. Billen, Pflanzenbeschaustelle, Weil am Rhein, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1263
015#sthash.5dJyGDoS.dpuf 

W. Billen, Pflanzenbeschaustelle, Weil am Rhein, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1
263013#sthash.NLdzEOGh.dpuf 

 

 

 

24 



Sessió 4: Principals plagues i malalties  
de l’hort. Fitosanitaris ecològics i altres solucions 

ACARS 

Aranya roja (Tatranychus urticae) 
  
 

 
 

 
 
Eugene E. Nelson, Bugwood.org Tela d’aranya vermella sobre fulla d’albargínia.. Fotos taller 4. 

 

 

car del bronzejat (Aculops lycopersici) 

 

 

À
  
 
 
 

 
  

Tija de tomaquera afectada. Fotos taller 4. 
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ANNEX 5 : PRINCIPALS MALALTIES DELS HORTS. FOTOGRAFIES. 

FONGS PODRIDURA COLL  

Pythium 
 

 
 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San 
Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1572964#
sthash.m0gMRH22.dpuf 

 

 
Clemson University - USDA Cooperative Extension 
Slide Series, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=
1233227#sthash.xiEFnVOz.dpuf 

 

Rhizoctonia  

 
 

 
Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1233225
#sthash.tK7hMx5L.dpuf 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
361371#sthash.wpXECYDH.dpuf 
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Fusarium i Verticillium 
 

 
 
Howard F. Schwartz, Colorado 
State University, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/d
etail.cfm?imgnum=5361417#sthash.
p8i5t5Lz.dpuf 

 
Fusarium o Verticillium en fulla d’albergínia. Fotos taller 4. 

 

Podridura blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  
 
  

 
William M. Brown Jr., Bugwood.org 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnu
m=5361385#sthash.Z1QtQxzZ.dpuf 
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FONGS QUE ATAQUEN ÒRGANS AERIS VEGETALS 

 

Podridura grisa (Botrytis cinerea).  
 

 

 

 
Scott Bauer, USDA Agricultural Research Service, Bugwood.org 
- See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1317022
#sthash.1cjfTDT4.dpuf 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State 
University at San Luis Obispo, Bugwood.org - See 
more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnu
m=1576236#sthash.4qEAQBiW.dpuf 

 

 

Mildiu de la patata (Phytophthora infestans) 
 
  

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5362
511#sthash.YgCcHQEz.dpuf 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
362514#sthash.JYvFiTJS.dpuf 
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Alternaria 
 

  
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1576
641#sthash.Q4eH4NkY.dpuf 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
362263#sthash.Z69tyqjR.dpuf 

 

 

Oïdi ( Podosphaera spp i altres ) 
 
  

 
Oïdi en cogombre. Fotos taller 4. 

 
Oïdi en cogombre. Fotos taller 4. 
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BACTERIS 

Xanthomonas campestris  
 

 

 

 
David B. Langston, University of Georgia, Bugwood.org - 
See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5077
017#sthash.tiNkeuTg.dpuf 

 
Howard F. Schwartz, Colorado State University, 
Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
362294#sthash.b0h2Q4oN.dpuf 

 

 

Pseudomonas corrugata      /                             Clavibacter michiganensis  
 

  
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1573
610#sthash.0COL0GNr.dpuf 

 
Paul Bachi, University of Kentucky Research and 
Education Center, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5
368890#sthash.caZWlXAT.dpuf 
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VIRUS 

Virus del bronzejat (TSWV) 
 

 
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1573
593#sthash.5wDNd2qU.dpuf 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University 
at San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1
573764#sthash.kazaFcrJ.dpuf 

 

 

 

Virus del mosaic groc del carbassó (ZYMV) 

 
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1578
329#sthash.OAcfcodG.dpuf 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University 
at San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1
576634#sthash.wuuXFUHv.dpuf 
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NEMATODES 

Meloidogyne ssp. 
 

 
 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University at 
San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1575
297#sthash.dDFeA6rH.dpuf 

 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University 
at San Luis Obispo, Bugwood.org - See more at: 
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1
575313#sthash.XcQ3RPgT.dpuf 
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ANNEX 6 : ARTICLE : “RATPENATS PER SALVAR LES TOMAQUERES” 

Impulsa la col·locació de nius per atraure ratapinyades als horts 

municipals i combatre així una plaga d'insectes invasors 

Forma part d'un estudi científic que fins i tot examinarà els excrements de 

les pipistrel·les 

10/06/14 02:00 - TIANA -XAVI AGUILAR 

Membres de Tiana Cultiva instal·len un 
dels nius. Foto: ANDREU PUIG. 

Fa uns cinc anys es va detectar per 

primer cop a Tiana l'arna de la 

tomaca (Tuta absoluta) una petita 

papalloneta que actua com una plaga 

en aquest cultiu. Després de patir-la 

durant un temps, els membres de 

l'associació Tiana Cultiva han decidit 

fitxar ratpenats com a manera de 

combatre aquesta espècie invasora, que es va introduir a la Península el 2007 i s'ha 

estès amb molta facilitat per tota la conca mediterrània. El seu projecte forma part d'un 

estudi científic en què participa l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

(IRTA) i la UAB. 

L'objectiu és determinar fins a quin punt la presència de pipistrel·les (Pipistrellus 

pipistrellus), les ratapinyades més petites de la fauna catalana i una de les més 

comunes, pot ajudar a combatre l'arna de la tomaca i millorar la qualitat dels cultius. 

Per això, fa uns dies van instal·lar als horts municipals sis nius creats especialment 

perquè els colonitzi aquesta espècie. 

“Hem plantat unes tomaqueres que, en comptes d'estar separades pels 45 centímetres 

habituals, ho estan per un metre. Així creiem que els petits ratpenats podran volar-hi 

sense problemes i combatre aquest insecte, perquè en poden arribar a menjar 1.200 

per cap en una nit”, explica Salvador Bosch, membre de Tiana Cultiva. Per validar 

aquesta hipòtesi i completar l'estudi científic, hi haurà detectors d'ultrasons per captar 

el crit especial que fan les pipistrel·les quan es llancen a l'atac i se n'analitzaran els 

excrements per comprovar la seva alimentació. Primer, però, caldrà que als ratpenats 

els agradin les noves cases, que fins i tot tenen diferents habitacions.  

Font: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/750413-ratpenats-
per-salvar-les-tomaqueres.html?cca=1 
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INTRODUCCIÓ 

L’ agricultura ecològica (AE) considera que fertilitzar no és únicament aportar nutrients 
per cobrir necessitats dels conreus, sinó que es proposa mantenir i incrementar la 
fertilitat del sòl el qual nodrirà les plantes.  

Per altra part podem considerar que la reserva de nutrients d’un sòl es un recurs no 
renovable que es pot esgotar si no es restauren les extraccions que se’n fan. 

La base de la fertilització en agricultura ecològica seran els adobs orgànics que, en 
general, aporten tots els nutrients que necessiten les plantes. Els adobs minerals 
naturals s’utilitzaran en casos excepcionals quan es detecten deficiències especifiques 
a les analítiques de sòls o durant el desenvolupament dels conreus. 

No ens hem d’oblidar que el concepte de fertilitzat es pot veure des de tres 
perspectives diferents però a la vegada molt relacionades: la fertilitat química, la 
fertilitat física i la biològica. 

En aquest dossier farem un breu repàs dels tipus d’adobs, tant orgànics com 
inorgànics, que estan autoritzats en agricultura biològica i que per tant serien els més 
adequats pels nostres horts sostenibles.  

Una última consideració: independentment del origen del adob (sigui orgànic o de 
síntesi química) em de vigilar les dosis aportades. Un excés de nutrients pot ocasionar 
problemes fitosanitaris (excés N pugons i fons) i, fins i tot, antagonisme entre nutrients 
(un excés de K dificulta l’absorció de Mg a les arrels ; o un excés de Ca ,al sòl o a 
l’aigua de reg, dificulta la absorció del Fe i pot causar clorosis). 

 

ADOBS ORGÀNICS UTILITZABLES EN AGRICULTURA ECOLÒGICA 

NORMATIVA APLICABLE 

Els reglaments que regulen l’agricultura ecològica a Catalunya són el Reglament (CE) 
834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics europeus, que 
deroga el Reglament (CEE) 2092/91, i el Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, 
de 5 de setembre, de 2008, pel que s'estableixen disposicions d'aplicació del 
Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes 
ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control. 
 
A més el Quadern de Normes Tècniques (QNT) del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica és el document que concreta els aspectes normatius contemplats a 
la normativa europea de producció agrària ecològica que no queden prou definits i 
estableix la normativa tècnica aplicable pels operadors de Catalunya. 
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REQUERIMENTS DE LA MATÈRIA ORGÀNICA APTA PER AE 
 
Fems: Segons la normativa els fems seran aptes per agricultura ecològica quan no 
provinguin de ramaderia intensiva i estiguin preferiblement compostats.  
 
Si fem cas a la normativa actual més restrictiva, els fems frescos d’origen no ecològic 
no són directament aplicables als conreus ecològics. De tota manera poden ser 
aplicats un cop compostats. 
 
Quan una ramaderia es considera intensiva?: Segons els criteris de l’actual QNT 
ramaderia intensiva es dóna quan els animals no tenen l’espai suficient per fer una 
volta de 3600 , no tenen jaç o bé no tenen llum natural i els animals estan separats de 
l’activitat agrícola. 
 
En el cas de Catalunya, un valor indicatiu per al temps d’un correcte compostatge dels 
fems serien uns 6 mesos. 

Els fems compostats o frescos?  
 
El compostatge dels residus orgànics frescos comporta una sèrie d’avantatges en bona part 
associades a la higienització i a l’estabilització de la matèria orgànica fresca de partida. Així 
doncs, l’aplicació de compost al sòl és molt adequada per augmentar la reserva de matèria 
orgànica al sòl i de retruc la reserva de nitrogen i d’altres nutrients. 
La major estabilitat del compost afecta tant al carboni com als nutrients i per tant l’aplicació al sòl 
de compost minimitza molt el risc de transferències de nutrients cap a l’atmosfera o cap a les 
capes freàtiques. 
 

 
Purins: Segons el Quadern de Normes Tècniques i la Normativa Europea els 
excrements líquids d’animals es poden utilitzar després d’una fermentació controlada o 
dilució adequada, i n’està prohibida la procedència de ramaderies intensives. 
En general tenen un baix % de MO però una acció fertilitzants (sobre tot en N i P) que 
els fems. Les dosis aportades varien entre 10 a 50 m3/ha. 
 
Fracció orgànica de residus municipals (FORM): 
 
La possibilitat d’aplicació de la FORM en camps ecològics ve regulada també segons 
l’Annex I del Reglament 889/2008 per a residus domèstics compostats o fermentats. Hi 
ha les següents condicions d’utilització en agricultura ecològica: 
 

‐ Únicament residus domèstics vegetals i animals. 
 
‐ Únicament quan es produeixin en un sistema de recollida tancat i vigilat. 
 
‐ Concentracions màximes en mg/kg de matèria seca segons la darrera 
columna de la taula 1: 
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Font: Guia de fonts de matèria orgànica apta per l’agricultura ecològica a Catalunya 
 
 
En funció de la seva riquesa les quantitats aportades varien entre 5 i 30 tn/ha. 
 
 

Compost de FORM vs. fems 
 
El compost de FORM té una relació C/N lleugerament superior als fems majoritàriament usats 
(boví i oví), fet que pot concordar amb el lleuger augment de grau d’estabilitat que s’observa en la 
FORM i amb una major resistència del N orgànic. El compost de FORM aplicable a conreus 
ecològics presenta uns nivells més baixos de metalls que els fems sobretot pel que fa al coure, 
níquel, zenc i al crom. 
 
De tota manera a la sessió ja hem parlat que el problema que pot tenir el compost de FORM és 
que no estigui encara prou madur i calgui una última fase de maduració a l’hort (aportant aigua 
donat que és molt sec). 

 
 
ALTRES FONTS DE MATÈRIA ORGÀNICA PERMESES EN AE 
 
A l’annex I del  Reglament (CEE)  889/2008 s’indiquen altres fonts de matèria orgànica 
utilitzables en AE. Aquí farem un recull d’algunes per tal d’ampliar el ventall de 
possibilitats. 
 

-Humus de cuc de terra 
 
- Guano 
 
-Productes o subproductes d’origen animal: farina de sang, unglots i banyes, 
farina de carn, pols de banyes, farina de plomes, farina de peix, llana, pols 
d’ossos. La majoria són rics en Nitrogen i alguns en fòsfor. 
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- Productes o subproductes d’origen vegetal: per exemple polpa de remolatxa, 
farina de oleaginoses, etc... 
 
- Algues: En comparació amb els fems són més pobles en fòsfor i nitrogen però 
més rics en potassi, sodi i magnesi i són rics en oligoelements. 
S’utilitzen en dosis de 30-40 t/ha. Afavoreixen la disminució de l’acidesa del sòl. 
 
- serradures i encenalls de fusta (no tractada) 
 
- restes de escorça (no tractada) 
 
- cendres de fusta (no tractada) 

 
 
I...NO ENS OBLIDEM DE ALTRES FONTS DE MATÈRIA ORGÀNICA AL NOSTRE 
ABAST 
 
- Les restes de collita: fulles, tiges, arrels, restes de fruits. En comptes de cremar-les 
es poden picar i deixar sobre el sòl o incorporar superficialment. No aporta tot el 
humus mineralitzat en la campanya però poden arribar a representar entre 500 i 800 
kg/ha i any. També podem transformar aquestes restes en compost. 
 
- Adobs verds: cultiu de plantes que es conreen amb la finalitat d’incorporar-les al sòl. 
Entre d’altres beneficis aporten matèria orgànica, millorant l’estructura del sòl. 
Igualment activen la vida microbiana, encarregada de degradar la matèria orgànica i 
posar-la a disposició dels conreus. A més si a l’adob verd hi ha lleguminoses aquestes 
aporten N al terra.  
 
 
ELS ADOBS ORGÀNICS COMERCIALS 
 
La certificació (segell) d’aquests és optativa (com el  cas dels fitosanitaris permesos en 
AE). Algunes de les entitats certificadores a Espanya són: 
 

- Intereco http://www.interecoweb.com/ 
- Ecocert‐Sohicert http://www.sohiscert.com/ 
- Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E.) 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCEPAE) no certifica fertilitzants. 
 
Malgrat que els vademecums no son documents oficials podem utilitzar-los per 
consultar si un determinat producte es pot aplicar en AE. 
 
Alguna web on podem consultar aquesta info: 
 
http://www.terralia.com/productos_e_insumos_para_agricultura_ecologica 
Exemple: Agriferro, algabiol, etc.. 
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TIPUS DE FEMS MÉS UTILITZATS 
 
Els fems son una barreja de dejeccions sòlides i líquides barrejades amb materials 
com palla, serradures, etc.. La seva composició en nutrients és molt variable i depèn 
del tipus de el tipus de ramat, gestió del mateix, etc.. 

L’ideal seria poder fer una analítica dels fems que utilitzarem per tal de conèixer com a 
mínim el % de MO, matèria seca, la relació C/N i la concentració de macronutrients (N, 
P, K). 
 
A títol orientatiu afegim la següent taula de composició de fems: 
 
 

* Els nutrients s’expressen en Kg/t de producte 
 
 
Els fems han de mineralitzar-se per tal d’aportar aquest nutrients al sòl. De manera 
genèrica alguns autors indiquen que, en les nostres condicions climàtiques, l’acció dels 
fems sobre la fertilitat mineral del sòl es de  3 anys (el primer any es mineralitza el 
50%, el segon el 35% i el tercer el 15%).  
 
 
Dosis d’aportació genèriques  

La quantitat a aportar depèn de la classe de sòl, de les característiques dels fems, del 
moment dins de la rotació, etc.. 

La taula següent mostra les dosis habitualment utilitzades i algunes peculiaritats 
d’aquets adobs orgànics. 

 

 

 

 

 



 
Sessió 5: El compostatge de les restes de collita a l’hort sostenible. 

 Fertilització mineral i orgànica 

 
 

9 

 
Tipus 
de fems  

Dosis  

(pes fresc)  

Densitat (*) 

(Tn/m3) 

Dosi 

(volum) 

Algunes característiques  

Ovella  5-20 Tn/ha  

(0,5-2 kg/m2) 

0.8 6,25-25 m3/ha Es un fem calent (cal evitar la seva aplicació sinó 
està ben madurat). Especialment ric en N i Ca.  

Porta moltes llavors d’herbes (convé compostar-lo) 

Cabra  5-20 Tn/ha  

(0,5-2 kg/m2) 

0.8 6,2-25 m3/ha semblant al d’ovella (més calent i ric en nutrients = 
més fort)  

Vaca  10-50 Tn/ha 

(1-5 kg/m2)  

0.8 12,5-62,5 
m3/ha 

Fem fred. Activa molt la vida microbiana del sòl 
donat que porta palla barrejada. 

Cavall  10-50 Tn/ha 

(1-5 kg/m2)  

0.8 12,5-62,5 
m3/ha 

Es un fem molt calent (cal evitar la seva aplicació 
sinó està ben madurat). 

Gallina  0,5-3 Tn/ha  

(50 a 300 
gr/m2)  

0.9 0,5-3,33 

m3/ha 

Molt ric en nitrogen (N) i calci (ca). Es molt fort.  
Utilitzar amb molta precaució (pot cremar les 
plantes, poden alliberar suficient amoníac con per 
afectar als cultius.) o barrejar amb altres fems o 
afegir-lo al compost. Cal deixar passar al menys 1 
mes entre l’aplicació i la sembra o plantació. 
Generalitzant es pot dir que la meitat del nitrogen 
es mineralitza unes 6 setmanes després de 
l’aplicació i la resta durant el primer any. 

Conill  1-4 Tn/ha  

(100 a 400 
gr/m2) 

 0.75 1,3-5,3 

m3/ha 

Molt ric en nitrogen (N) i calci (ca). Es molt fort.  
Utilitzar amb molta precaució (pot cremar les 
plantes) o barrejar amb altres fems o afegir-lo al 
compost.  

 
En sols sorrencs millor aportar la mateixa dosis fraccionada en dos vegades per tal de 
evitar la pèrdua de nutrients per rentat  (lixiviat). 

* les dades sobre densitats dels fems s’han adaptat a partir de les dades del DECRET 136/2009, d’1 de 
setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.  

 
Moment d’aplicació dels fems: 
 
Si es tracta de fems compostats es podria aplicar durant tot l’any. 
 
Per fems sense compostar és preferible la seva aplicació a l’hivern. Cal enterrar l’adob 
superficialment (10-15 cm) per tal de evitar pèrdues per volatilització i assegurar 
presència d’oxigen en la descomposició.  
 
Els fems frescos s’incorporen de 4 a 6 mesos abans de sembres o plantacions. 
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Els fems madurs de vaquí i porcí (d’acció lenta) s’aporten de 3 a 4 mesos abans de les 
plantacions. 
Els fems de cavall, oví i aus (d’acció ràpida) es poden incorporar 1 o 2 mesos abans. 
 
Aquets terminis es refereixen a sols de textura mitjana; es poden reduir en sòls 
arenosos (major velocitat de mineralització) i allargar en els argilosos. 
 
L’acció millorant i nutritiva del fem pot durar fins a 3 o 4 anys (en sòls argilosos ) i 2  
anys en els arenosos.  
 
En terres calcaries les aportacions de adobs orgànics es millor fer-les en dosis més  
baixes i freqüents i en les àcides, es aconsellable aportar esmena calcària. 
 
 
 
EL COMPOST 
 
Molts autors consideren que el compost es la millor manera de fertilitzar els horts. 
 
Alguns dels avantatges respecte als fems són: 
 

-  és un fertilitzant madur i te propietats fertilitzants més estables 
- és un fertilitzant en el que s’han eliminat organismes nocius i llavors de 
adventícies. 
-  ocupa menys volum (menys espai d’emmagatzematge i costos de transport) 
-  facilitat d’aplicació (consistència fina) i no hi ha problemes d’olors 
 

Donat que tenen una composició variable depenen dels materials de partida és 
important tenir una analítica per tal de conèixer les seves característiques i la seva 
concentració de nutrients (i metalls pesants). 
 
 
Dosis d’aportació genèriques 

Segons la fertilitat del sols:  

- Dosis per sòls rics i ben gestionats: 0 – 0.5 kg/m2 

- Dosis manteniment  i millora: 1 kg/ m2 

- Dosis per sòls pobres: 2 kg / m2 

(baixar dosis en terreny sorrenc i fer més esglaonat) 

 
La dosi segons les exigències de les hortalisses són: 
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Exigents   
(3 a 6 kg/m2)  

Mitjanament exigents   
(1 a 3 kg/m2)  

Poc exigents  
(no necessiten o ha de estar en 
fase de mineralització)  

Compost fresc  o  
semi-madur  
Carxofa  
Cards  
Carbasses i carbassons  
fonoll  
blat de moro  
melons  
patates  
tomàquets  
pebrots  
albergínies  
cogombres  
síndries  
Compost madur  
api  
cols  
col-i-flors  
bòquil  
espinacs  
porros  

Compost madur  
enciams  
escaroles  
espàrrec  
pastanagues  
remolatxes  
xirivies  
mongetes  
pèsols  
Julivert 
Bledes  

alls  
cebes  
raves  
naps  
col de Brussel·les  
endívia  
faves  

 
Forma de utilització segons el grau de maduració: 

 
 Compost semi-madur (2 a 3 mesos): s’aplica sobre la terra (millor protegit per 

un coberta orgànica.  S’aportarà a la tardor o primavera. Dosi aprox.: 3-4 
kg/m2. 
 

 Compost madur (de 6 a 9 mesos): sobre terra o barrejat superficialment. 
S’aporta a la tardor, primavera o en fase de creixement del conreu. 
 

 Compost en fase de mineralització (més d’un any): es pot barrejar amb la terra.  
S’aporta a la tardor, primavera o en fase de creixement del conreu. 
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ADOBS MINERALS NATURALS UTILITZABLES EN AGRICULTURA ECOLÒGICA 

Es consideren correctors de problemes derivats de escassetat o absència de 
determinats nutrients al sòl. Alguns més que adobs són correctors de problemes 
d’alcalinitat o acidesa al sòl. 

Els fertilitzants minerals naturals han de complir com a mínim dos condicions: 

- procedir de fonts naturals 

- no utilitzar en la seva elaboració cap procés de síntesi química 

El nitrat de Xile malgrat que és d’origen mineral no està permès degut a la seva alta 
solubilitat. 
 
A la taula següent us afegim alguns dels adobs minerals aptes pel seu us en AE: 

 

Nutrient Foma d’utilització Contingut (%) /Observacions 
Silvina (sal potàssica en brut) 
 
 

Riquesa en K2O del 16 al 28% 
 

Carnalita 
 

no utilitzar en sols àcids i pobres 
en calç  

Kainita 
 

no utilitzar en sols àcids i pobres 
en calç 

Patenkali  
 

28% de K2O, un 8% de magnesi i 
un 18% de sofre. 
 

Potassi 

Sulfat de potassi  
Epsonita 1 6% d’òxid de magnesi  

 
Kieserita 24% d’òxid de magnesi 

 
Patenkali 6 a 10 % 
Calcàries dolomítiques 18 % 

Magnesi 

Magnesita 60 % 
Fosfat natural 26 al 32% de P2O5 

 
Fosfat aluminocàlcic o phospal  

Fòsfor 

Escòries de desfosforació 
(Thomas) 

< 12%deP2O5 
 

Sofre elemental  Sofre 
Productes a base de sulfats: 
- Patenkali 
- Epsonita 
- Sulfat de potassi 
- etc. 
 
 

 

Oligoelements En forma de sals  
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INTRODUCCIÓ 

 

El 15 d’octubre del 2014 es va celebrar la cinquena i darrera sessió del cicle de Tallers 

d’Introducció a l’agricultura ecològica aplicada als Horts, organitzat per la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
el Parc Agrari del Baix Llobregat. 

Com a continuació del Pla de treball de la Comissió d’Horts, l’objectiu del Taller es 
basava en promoure la formació i coneixement sobre criteris d’agricultura 
ecològica aplicables als horts. 

Per assolir aquest objectiu, es proposa un cicle de Tallers amb l’objectiu de dotar de 
les pautes bàsiques, eines i criteris adients als tècnics municipals i gestors dels 
horts municipals o de projectes d’horts amb el suport o impuls municipal, per tal 
d’incorporar aspectes de l’agricultura ecològica a l’escala dels horts. 

El cinquè taller del Cicle es va dedicar al compostatge de les restes de collita a l’hort i 
la fertilització mineral i orgànica. La jornada va comptar amb la col·laboració de 
l’Agència de Residus de Catalunya. El programa de la jornada fou el següent: 
 

 9.00 a 9.30h. Benvinguda 
 
BLOC 1:  Marc teòric 
 

 9:30 h.  Introducció als fertilitzants orgànics i minerals en 
agrícultura  

ecològica . A càrrec de  
Xavier Tarruella Ayza (Biòleg i Màster en agricultura 

biològica 
Josep Maria Vallès (Cooperativa Tarpuna) 
Tercer ponent a confirmar. 
 

 10.50 h.  Pausa – Cafè 
 

 11.15 h.  Continuació ponències 
 

BLOC 2:  Intercanvi d’experiències 
 

 12.00 h.  Intercanvi d’experiències, problemàtiques i necessitats entre  
els assistents. Recull de casos.  

 
 14.00 h  Cloenda 

 

Aquest informe recull les aportacions i comentaris recollits en les taules 

d’intercanvi d’entre els assistents membres de la Comissió d’horts. 
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Estat de la gestió del compostatge als horts municipals 

 

Els assistents al debat i intercanvi del Taller van explicar les experiències pròpies de 
gestió dels residus generats als horts municipals, models de promoció del 
compostatge, etc. 
 

1. Gestió dels residus: sistemes de gestió i composatge  

S’exposa una certa diversitat de sistemes de gestió dels residus i compostatge dels 
mateixos en els horts: 

• Autocompostatge amb un sot a terra o obligació de reservar una part de la 
parcel·la. 

• Palets – caixes artesanes 

• Punts d’abocament controlats / gestionats 

• Pila/es de compostatge 

• Crema de residus 

• Compostadors comunitaris 

• Compostadors compartits entre dos o tres usuaris 

• Compostadors o caixes compostadores individuals. Diferents models: rodons, 
hexagonals, etc. 

Hi ha municipis on no es disposa d’un model concret de gestió però tenen previst 
instal·lar compostadors. 

Algun municipi que ha cedit compostadors explica que només una minoria (quatre de 
trenta-dos) fan compostatge, la majoria s’hi nega.  

També es fan servir piles de compostatge. 

En algun municipi els residus orgànics es gestionen amb un compostador comunitari i 
les restes no orgàniques en contenidors de recollida selectiva. 

Cal vigilar que la caixa compostadora no es converteixi en un armari i dedicar temps a 
fer pedagogia. 
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2. Problemes – dificultats 

Es destaca que un dels problemes de la gestió dels residus els horts és que es 
produeixen de forma irregular en el temps, a impulsos, i quan es llencen tots de cop 
són massa per gestionar-lo en una pila amb l‘espai disponible. 

Hi ha una clara manca de participació dels hortalans per gestionar el compostatge. 
Poca disciplina per part seva, ja que és difícil combatre la cultura “antiga” de l’adob de 
cabra o cavall. 

Molts usuaris no ho volen fer perquè argumenten que “no volen perdre el temps amb la 
trituració i el compostatge, que només volien un hort i no aquesta feina associada”, i 
també, en el cas de gent gran de 70, 80 anys expliquen amb molta emoció que valoren 
el temps que hi dediquen. 

Sovint el compostador es converteix en un abocador o armari o caixa d’eines. 

Els usuaris no volen fer compost, però en canvi si se’ls fan aportacions gratuïtes de 
compost es barallen per tenir-ne. 

Una bona manera de millorar la gestió amb els usuaris passa per delegar la gestió a 
una associació o entitat. També es destaca la necessitat de formació específica als 
usuaris sobre el compostage. 

Aquestes reticències poden tenir relació amb l’anomenat “síndrome de la catifa” de 
voler amagar els residus i no assumir-ne la gestió d’allò que ha produït un mateix, el 
mínim esforç per part dels usuaris, i la necessitat d’immediatesa de resultats. 
 

Una de les dificultats habituals té relació amb la trituració de les restes. En algun 
municipi es disposa de trituradora i no funciona bé, s’espatlla, es trenquen, cal reposar 
les varilles, etc. Ajuda que hi hagi un responsable a la instal·lació que faci 
d’intermediari. 

Aquesta dificultat té relació directa amb el tamany del residu verd. 

En algun cas es disposa d’una trituradora comuna. 
 

També es troben abocaments incontrolats a marges i vores dels horts. 

Les cremes de residus generen queixes per fums. 

 

Respecte als usuaris que sí fan compostatge, una queixa que es dóna és la 
presència de mosquetes quan s’obre la caixa compostadora o també de ratolins. 

L’ús de compostadors comunitaris exigeix la presència d’un responsable de coordini, 
controli i/o gestioni el compostador. 

Queda clar que per les dimensions i tipologia d’ús i residus abocats, les caixes fan un 
procés de compostatge fred, i per tant no s’arriba a temperatures prou altes per 
eliminar patògens, plagues o presència de llavors de males herbes o altres cultius. La 
maduració del compost es fa imprescindible abans de l’aplicació. 

Hi ha queixes sobre determinats models de caixes compostadores per ser poc sòlides, 
de poca qualitat o que generen una percepció estètica negativa. 
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3. Casos pràctics 

Com a experiències concretes de gestió i problemes detectats, s’expliquen els 
següents casos: 

• A Granollers es determina que els usuaris han de compostar les restes orgàniques 
generades dins la seva pròpia parcel·la. No es cedeix cap caixa compostadora. 
Alguns usuaris ho fan però d’altres llencen els residus al marge, en una parcel·la 
buida adjacent o fan una pila i cremen els residus – tot i que està prohibit. 

• A Canovelles es fan servir compostadors, però com a problemes es destaca la 
presència de ratolins, la manca de continuïtat durant l’estiu i la manca de formació 
dels usuaris en el procés de compostatge. 

• A Palau-Solità i Plegamans s’estan enllestint uns nous horts municipals i es preveu 
que els hortalans hauran de reservar un metre quadrat de la parcel·la per 
compostar les restes. 

• En un altre cas, s’han disposat tres caixes compostadores comunitàries. També es 
permet apilar els residus orgànics en una determinada data tots a l’hora i es 
recullen i es transporten per part de l’Ajuntament de la planta de compostatge per 
tornar i repartir, posteriorment, compost als hortalans. 

• A Vilanova i la Geltrú s’inclou a la normativa reguladora dels horts i als Plecs de 
condicions. Es fa compostatge en caixes, però es cedeix una caixa compostadora 
per cada 2 hortalans de forma compartida. Els dos usuaris es troben entre ells 
perquè s’avenen, no perquè l’Ajuntament imposi les parelles.  

També es disposa d’un punt d’abocament de residus verds. Com a problemàtiques 
detectades, es destaca la manca de material triturat o trituradora per trinxar 
determinats residus i la manca d’implicació dels usuàris/es. 

• A Cornellà de Llobregat es disposa de caixes compostadores individuals model 
Combox 300, però també hi ha parcel·les on es fa compostatge a terra mateix en 
un forat i alguna pila fora del recinte, així com abocaments als contenidors de 
residus a l’exterior. 

• A Girona no hi ha normativa expressa, però es fa el compostatge de forma 
individual amb piles i caixes amb palets. Alguns usuaris cremen les restes; i també 
hi ha un punt d’abocament i recollida municipal. Com a problemes derivats 
d’aquestes segones pràctiques de gestió, cal assenyalar el cost de la recollida i 
neteja d’aquests punts d’abocament, que tenen una elevada presència de residus 
impropis – fet que en dificulta la reciclabilitat i n’augmenta el cost de tractament -, i 
les molèsties i queixes pels fums de les cremes. 

• A Cerdanyola del Vallès es gestionen els residus a través de cremes – més o 
menys controlades -, la qual cosa genera problemes d’acumulació fora de la 
parcel·la, problemes legals perquè l’ens qui ha d’autoritzar la crema no ho permet 
(p.ex. el Parc de Collserola) i no s’aprofiten els residus com a recurs per adobar. 

• A Barcelona es treballa molt en la sensibilització dels usuaris, i es destaca que cal 
tenir paciència, es porta compost també perquè el coneguin. 
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4. Idees innovadores 

Com a idees innovadores: 

• Es proposa apostar per experimentar més amb el compostatge comunitari o 
col·lectiu com a activitat. 

• No cal comprar caixes compostadors sinó es disposa de pressupost. Per exemple, 
es podrien reconvertir antics contenidors de recollida en mal estat o desús com a 
compostadors: treien les rodes i fent-los forats. 

• Hi ha formes de compostage també senzilles i barates: amb una malla de gallina o 
en un forat a terra. 

• Els horts han de ser un embornal de recollida de residus orgànics, ja que sovint les 
caixes compostadors tenen més capacitat que la producció de residus dels propis 
horts, es recomana que s’hi portin residus orgànics de la llar. 

• En aquest sentit, des de l’Agència de Residus de Catalunya s’aposta per iniciar 
projectes pilots on els horts suposin un espai de sensibilització i exemple sobre la 
recollida selectiva de la matèria orgànica. 

 

5. Fotos 
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PARTICIPANTS 

 

  Nom Ajuntament 

1 Albert Garcia Agència de Residus de Catalunya 
2 Anna Arcalís Corbera de Llobregat 
3 Argimiro Ferrero Sant Celoni 
4 Christian Geis  Girona 
5 David Calabuig Cornellà de Llobregat 
6 Enric Coll Diputació de Barcelona 
7 Ester Estadella  Palau-solità de Plegamans 
8 Eulàlia Codinach Diputació de Barcelona 
9 Gemma Roset Vilanova i la Geltrú 

10 Gonçal Luna Diputació de Barcelona 
11 Isabel Martínez Granollers 
12 Joana Berrio  Sabadell 
13 José Manuel Pérez Rodríguez Montornès del Vallès 
14 Josep Maria Vallès Expert 
15 Judit Solana El Papiol 
16 Lluís Monge  Sabadell 
17 Margarida Giralt i Conill Canovelles 
18 Marta Valero Cerdanyola del Vallès 
19 Pilar Piquer  Barcelona 
20 Rosa Busqué Mataró 
21 Sònia Cano  Pallejà 
22 Xavier Tarruella Expert 
23 Yolanda Arnal El Prat 
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