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Els substrats

Com volem que siguin els substrats?

Els substrats

S’anomena substrat al producte substitutiu del sòl tradicional que permet 
l’ancoratge de les arrels de la planta, fent-li de suport. El substrat pot 
col·laborar o no en la nutrició de les plantes.

Els substrats, com el sòl, tenen una sèrie de característiques que cal tenir 
en compte per poder fer l’elecció més acurada per les nostres plantes:

· Ha de donar suport a les plantes, ser una bona 
base per les arrels i proporcionar un bon aireig. 

· Un substrat ha de ser capaç d’acumular aigua i 
nutrients per  cedir-los poc a poc a les plantes.

· Ha de tenir poca o nul·la activitat química.

· Hem de conèixer les necessitats de cada planta 
per poder cultivar-la en el substrat més adient.

On podem trobar les matèries primeres 
per fer el nostre substrat?

Els substrats els podem trobar a la natura  (naturals), els podem obtenir 
a partir de diferents processos (artificials), també poden ser residus 
de la industria alimentària (pellofes d’arròs, palla...), de la indústria  
fustera (escorces i serradures), sector de la construcció (totxanes), 
indústria metal·lúrgica (escòries dels alts forns) o residus urbans 
(separació de les escombraries orgàniques i de les depuradores d’aigua).



Característiques més rellevants 
dels substrats més freqüents

NATURALS

GRAVES Poden ser de diferents materials com 
quars, pedra tosca, graves de riu i 
són les de mida més gran. Tenen una 
gran porositat ( espais que poden ser 
ocupats per l’aire i l’aigua) i amb baixa 
capacitat de retenció d’aigua. Material 
pesant no recomanable per cultiu en 
contenidors.

SORRES Les més emprades són les sorres de 
riu, les de platja no son utilitzables 
per l’elevada quantitat de sals que 
contenen. De mida més petita que 
les graves i amb una capacitat de 
retenció de l’aigua mitjana. Cal tenir  
en compte la compactació que es 
produeix a mesura que augmenta la 
profunditat. Material molt pesant no 
recomanable utilitzar en cultiu en test.

SORRES 
VOLCÀNIQUES

Materials d’origen volcànic que 
s’utilitzen sense sotmetre’ls a cap 
tractament.  Les mides són molt 
diverses, la porositat elevada, bon 
aireig, estructura estable i baixa 
capacita de retenció d’aigua.  

TORBES Són d’origen vegetal i això ens 
provoca una gran diversitat en les 
seves característiques. N’hi ha de 
dos tipus unes més descompostes i 
mineralitzades que les altres, això farà 
que tant la seva composició com les 
seves aplicacions siguin diferents. 
Les menys descompostes, de color 
clar, són les emprades en jardineria. 
Contenen més matèria orgànica, bona 
retenció d’aigua i bon aireig, però una 
estructura variable a més de la seva 
interferència en la nutrició vegetal. 
Molt utilitzada en producció de 
planters i producció ornamental. Pel 
fet de ser un recurs renovable a molt 
llarg termini (milers d’anys) podem 
substituir-les per altres matèries amb 
propietats similars com pot ser la fibra 
de coco.



ESCORCES DE PI Subproducte  de la indústria de 
la fusta. Al ser d’origen orgànic 
presenta una gran variabilitat. Es 
poden fer servir fresques (podent 
provocar a les plantes  problemes de 
fitotoxicitat i deficiències de nitrogen) 
o descompostes que ja no presenten 
riscos. Elevada porositat, la capacitat 
de retenció d’aigua és baixa-mitja i la 
capacitat d’aireig molt alta.

FIBRA DE COCO Subproducte de la indústria 
alimentària del tractament del fruit del 
coco. Elevada capacitat de retenció 
d’aigua, bona porositat i substitut 
adequat de la torba.

 



Característiques més rellevants 
dels substrats més freqüents

ARTIFICIALS

LLANA DE ROCA Material obtingut de la foneria 
industrial a més de 1600ºC.  És un 
substrat inert, estructura homogènia, 
bon equilibri entre aigua i aire, però 
l’estructura es degrada amb facilitat. 
Elevada porositat i bona capacitat de 
retenció d’aigua.

PERLETA S’obté a partir d’un tractament 
tèrmic 1000ºC – 2000ºC de 
roques volcàniques. El producte 
final són unes partícules blanques 
de mides petites però variables. Té 
una capacitat de retenció de l’aigua 
elevada, 5 vegades els seu pes, i una 
alta porositat, però es degrada amb 
molta facilitat. S’utilitza barrejada amb 
altres substrats com fibra de coco, 
sorres...

VERMICULITA S’obté a partir de l’exfoliació de 
miques amb procés tèrmic de 800ºC. 
La seva presentació és en escates. 
Té una elevada capacitat de retenció 
d’aigua de l’ordre de 350 L/m3  i una 
bona capacitat d’aireig. Es trenca amb 
facilitat i s’arriba a compactar.  

ARGILA EXPANDIDA S’obté mitjançant el tractament de 
nòduls argilosos a més de 1000ºC 
formant-se unes boles.  Baixa 
capacitat de retenció d’aigua i bona 
capacitat d’aireig. Molt utilitzada per 
cultius hidropònics. 

POLIESTIRÈ 
EXPANDIT

Plàstic petits en flòculs blancs, baixa 
densitat, baixa capacita de retenció 
d’aigua i bon aireig. S’utilitza en 
barreges diverses de substrats per 
millorar l’aireig.



Substrats d’origen 
natural

Graves
De mida gran, creen espais intermedis per on 
circula l’aigua i l’aire

Sorres
De mides inferiors que les graves i 
característiques similars

Sorres volcàniques
Origen volcànic amb bona capacitat d’aireig i 
baixa capacitat de retenció d’aigua

Torbes
Bona retenció d’aigua i capacitat d’aireig

Escorces de pi Subproducte indústria fustera amb elevada 
capacitat d’aireig i baixa-mitja de retenció 
d’aigua

Fibra de coco Subproducte de la industria alimentària. Bona 
retenció d’aigua i bona porositat. Substitut de 
les torbes

Substrats d’origen 
industrial

Llana de roca (1600ºC)
Reté molt l’aigua

Perleta (1000ºC - 2000ºC)
Reté moltíssim l’aigua

Vermiculita (800ºC)
Alta retenció d’aigua i bon aireig

Argila expandida (1000ºC)
Baixa retenció d’aigua i bon aireig

Poliestirè expandit
Millora l’aireig, baixa retenció d’aigua

Característiques més rellevants 
dels substrats més freqüents



Encoixinat

L’encoixinat és una tècnica en qual cobrim el sòl amb diferents materials per evitar un 
contacte directe amb l’aire. A més dels avantatges que ofereix pel manteniment del 
jardí,  presenta un ventall de possibilitat decoratives a l’hora de dissenyar un jardí.

Els avantatges més rellevants que podem comentar serien:
 - Protecció del sòl per efecte de les glaçades
 - Disminueix l’evaporació d’aigua a l’estiu
 - Redueix l’aparició de vegetació espontània 
 - Enriquiment del sòl amb els de tipus orgànic
 - Disminueix les tasques de manteniment del jardí
 - Els orgànics afavoreixen l’aportació de nutrients al sòl
 - Reducció de l’erosió del sòl per efectes meteorològics (vent, 
 pluja forta) i mecànics (compactació per trepitjades o pas de maquinària) 

Els materials que utilitzem per encoixinar poden ser orgànics o inorgànics i el gruix 
aconsellable a l’hora de distribuir-lo sobre el terreny por oscil·lar entre 5 i 10 cm.

Els inorgànics duren molt de temps, però no poden incorporar-se al sòl amb el pas 
del temps i cal renovar-los quan es degraden, com és el cas dels recobriments 
plàstics. Els orgànics afavoreixen la riquesa del sòl a mesura que es van degradant 
per la seva incorporació al terreny i l’aportació de nutrients que representent. 

INORGÀNICS

PLÀSTICS Recobriment inorgànic, utilitzat molt en l’agricultura. 
Protegim el sòl de les inclemències del temps, 
manté la humitat i afavoreix el desenvolupament 
de la planta. Els diferents tipus de plàstic tindran 
característiques diferents: els transparents deixaran 
passar la llum i provocaran l’efecte hivernacle 
estimulant el creixement de les plantes. Els de color 
fosc són molt utilitzats per evitar l’aparició de plantes 
adventícies.

GRAVES Per disseny de jardins amb pedres i roques són molt 
més adients, ja que els diferents tipus de graves ens 
oferiran protecció i possibilitats decoratives.

ESCORCES, 
SERRADURES I 
PALLA

Constitueixen l’encoixinat orgànic. Descomponent-
se lentament s’incorporen al sòl aportant matèria 
orgànica. També destacaríem la seva amplia 
capacitat en opcions decoratives. La palla seria una 
altra alternativa molt utilitzada sobre tot en els horts. 

ORGÀNICS

Text i imatges: IES Ribera Baixa
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