


Hort domèstic ecològic

Conrearem el nostre hort amb criteris ecològics per tal d’obtenir 
productes hortícoles en equilibri amb el nostre entorn i amb una 
despesa de recursos naturals ajustada i sostenible. 

Per tal de desenvolupar la nostra activitat hem de tenir en compte 
quatre factors bàsics: el clima del lloc, la llum, l’aigua i el sòl,  
per adaptar-nos-hi al màxim.

Haurem de tenir un major coneixement de les necessitats i 
característiques de cada conreu: els seus cicles, ritmes de 
desenvolupament, així com el control de tècniques indirectes  
com el control de plagues, l’ús d’encoixinats, el cultiu associat  
amb l’aplicació de plantes aromàtiques, etc.

Sòl de l’hort ecològic

El sòl és un sistema d’equilibri dinàmic entre el propi sòl, les plantes  
i tots els organismes que en ell s’hi desenvolupen.

Un sòl amb una bona salut es garantia d’una bona producció, per això 
és necessari el manteniment de l’equilibri en el que la matèria orgànica 
vegetal i el seu cicle de descomposició juguen un paper fonamental.  

El sòl amb matèria orgànica ben descomposta és ideal pel 
desenvolupament d’un hort ecològic.

Els compostadors domèstics garanteixen disposar de compost fresc 
pel nostre hort. Actualment hi ha compostadors de diferents mides 
i models que permeten fer compostatge aprofitant qualsevol resta 
domèstica o vegetal procedent de l’hort i del jardí. Compostadors  
per ubicar dins el jardí o fins i tot petits que es poden tenir en un balcó 
o terrassa, permetent d’aquesta manera tancar el cicle de la matèria 
orgànica sense necessitat de disposar d’un gran espai.

El planter

El planter té com a objectiu obtenir planta de petites dimensions 
aclimatada per poder trasplantar-la després a l’hort. El planter 
ens permet  cultivar-la en un entorn amb uns condicionaments 
controlats -fonamentalment de temperatura- per tal d’afavorir 
l’arrelament i creixement fins que puguin ser suficientment grans.



Preparació de la llavor

Algunes llavors tenen necessitats especials com la oxigenació (convé 
airejar-les, agitar-les en el sobre) o la hidratació (cal posar-les en aigua  
tèbia durant unes 24 hores, especialment les llavors gruixudes).  
D’aquesta manera s’hidraten i s’inflen. Després es procedeix a sembrar-les.

Època per fer el planter

Finals de febrer- principis de març. Després es plantaran a l’hort cap  
a l’abril. Si s’ha fet una sembra molt densa es pot procedir al repicat, que 
consisteix en extraure les plàntules i plantar-les més espaiades en testos. 
Al no tenir tanta competència per l’espai i la llum, creixeran millor  
i es podran plantar definitivament a l’hort en millors condicions.

Com es fa el planter?

Normalment es fa en safates de plàstic amb alvèols, o cubetes. 
També podem emprar capses de fusta de poca fondària o bé 
envasos de iogurt, sempre amb forats a la base per evitar acumulació 
d’aigua. El principal es aportar la terra estrictament necessària per 
evitar excessos d’aigua o propagació de malalties. El substrat ha  
de ser ric en matèria orgànica i ha de tenir una textura porosa per 
tal de que les plantes ho tinguin fàcil per arrelar. Podem utilitzar 
compost o humus.

La preparació és senzilla: s’omplen  
els contenidors amb el substrat, deixant 
un centímetre lliure fins la vora del recipi-
ent, i s’humiteja. A partir d’aquí ja es poden 
sembrar les llavors. Podem utilitzar un llapis 
o alguna eina fina per fer un forat (poc pro-
fund: d’uns 2cm com a màxim) per facilitar 
la col·locació de les llavors grans i després 
cobrir amb la mateixa terra. Si la llavor  
és petita s’escampa sobre la terra i es tira 
una mica de substrat per sobre per cobrir-
les. La fondària de sembra depèn de la mida  
de la llavor i és proporcional: més gran  
més fonda (normalment es calcula el doble  
de la mida de la llavor).

Finalment si volem preservar al màxim la 
temperatura i donar-li escalfor es poden 
tapar els planters amb un plàstic o un vidre, 
assegurant sempre una correcta ventilació.



Com s’ha de mantenir?

El més important es mantenir el planter a una temperatura suau  
(18-22º C), amb una humitat constant. Si s’ha fet una sembra, no cal 
llum fins que surten les primeres fulles, els cotilèdons. Un cop han 
sortit aquestes fulles necessitaran més llum, però evitarem l’exposició 
directa al sol perquè seca la terra i pot cremar les fulles.

Per mantenir la humitat el millor es mullar la terra o les petites plàntules 
amb un polvoritzador, evitant l’acumulació d’aigua. Es pot instal·lar 
un sistema de reg amb mànega traspuadora que garanteix que el sòl 
sempre estigui humit. Consisteix en una mànega que traspua aigua al 
llarg de tota la seva llargària humitejant el substrat, que é s el que ens 
interessa. Un cop la planta ha tret un parell de fulles noves, després 
dels cotilèdons,  ja es pot trasplantar a un test més gran o bé a l’hort. 
En aquest cas es aconsellable també disposar d’un bon substrat ric en 
matèria orgànica com el compost.

Encoixinats

L’encoixinat (mulch) consisteix en l’aplicació en superfície d’una 
capa de palla, fulles, restes de poda o altres materials orgànics  
o minerals al sòl per tal de:

* Conservar-ne l’ humitat.
* Protegir-lo de l’erosió i de la compactació.
* Millorar-ne l’aireig.
* Esmorteir els canvis de temperatura.
* Evitar el creixement de males herbes.

L’ús d’encoixinat (mulch) resulta perfecte per un hort ecològic.
Materials per a encoixinats:

* Fullaraca provinent del mateix jardí. Si predominen les fulles  
  de pi s’haurà de dosificar per tal de no acidificar massa el sòl.
* Branques triturades, l’ideal és triturar en el mateix lloc  
  les restes de poda.
* Escorça triturada, disponible en sacs o a granel.
* La palla o el fenc, són materials econòmics.
* Les pedres o graves poden ser del mateix terreny.

Com es fa la plantació en una taula d’hort urbà?

La plantació en taules, consisteix en fer la 
plantació en una taula elevada, que pot ser 
d’acer galvanitzat, plàstic o fusta i que consta 
d’un sistema de reg ja incorporat, a més de 
tenir una fondària adequada per cultivar hor-
talisses. La plantació es fa igual però fent uns 
solcs separats uns 8 -10 cm, doncs es tracta 
d’un únic contenidor continu.



Plagues i malalties

Són moltes les malures i plagues que poden patir les plantes d’hort  
i diverses les maneres d’afrontar-les.

Malalties

Fongs i podridures: 
Provenen d’un excés de humitat i es donen en general en totes les plan-
tes d’hort. N’hi ha de diversos tipus. Algunes de les espècies freqüent-
ment afectades són: pastanaga, tomàquet, síndria, pebrot,  
col, cogombre, patata, enciam, meló, mongetes, pèsol, maduixes,  
espàrrec, endívia, carabassa, carabassó, albergínies, bleda.

Plagues

Insectes:
Les plagues d’insectes són freqüents i es donen sovint en ambients 
més càlids com els del hivernacles. Algunes de les espècies 
freqüentment afectades són: tomàquet, síndria, col, patata, enciam, 
mongetes, faves, pèsol, maduixes, espàrrec, carxofa.

Àcars:
Petites aranyes que ataquen les fulles i fruits de les plantes 
hortícoles. Algunes de les espècies freqüentment afectades són:  
el julivert i el meló.

Nematodes i llimacs: 
Aquests petits animals, roseguen les fulles i les tiges de les plantes 
hortícoles causant grans danys. Ataquen a la majoria de plantes.

Les plantes aromàtiques –romaní, farigola, orenga,...- pateixen 
poques malalties i pocs atacs de plagues. Una hortalissa molt 
resistent es el rave.

L’horticultura ecològica potencia les associacions de plantes  
amb propietats repel·lents contra plagues i malalties, l’establiment 
de les rotacions del conreu, utilitzant els depredadors naturals  
de cada planta. 

* All: prevé nombroses afeccions fúngiques com l’oïdi i la botrytis.
* Cebes: eviten que els conills es mengin les plantes.
* Fulles velles de col de cabdell: atrauen als cargols evitant  
  que ataquin a altres cultius.
* Poliol:  Repel·leix a les formigues i  els pugons.
* Clavell moro, espígol i alfàbrega: Repel·leix a la major part  
  dels insectes.



època de collita
època de sembra

Calendari de plantació i collita

////////////// PRIMAVERA //////////////////////// ESTIU ///////////////////////////////// TARDOR ////////////////////////////// HIVERN

TIPUS
DE SEMBRA

Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

HORTALISSES

Albergínia planter

Alfàbrega planter

All sembra de grills

Api directe

Bleda directe

Bròquil planter

Canonges directe o amb planter

Carabassa directe

Carabassó directe

Carxofa esqueixos

Ceba tendre planter

Cogombre

Col planter

Col de brusel·les planter

Coliflor planter

Enciam directe o amb planter

Endívia directe 

Escarola planter

Espinac directe

Fava directe

Fonoll

Julivert

Mongeta directa

Nap directe

Pastanaga directe

Patata directe

Pebrot planter

Pèsol directe

Porro

Rave directe

Remolatxa

Tomàquet planter

////////////// PRIMAVERA //////////////////////// ESTIU ///////////////////////////////// TARDOR ////////////////////////////// HIVERN

FRUITES

Cirera

Codony

Figa

Llimona

Maduixa planter

Magrana

Mandarina

Meló directe

Nespra

Pera

Poma

Préssec

Pruna

Raïm

Síndria directe

Taronja



Cultiu afectat

Antracnosi cogombre

mongetes

síndria

Aranya vermella albergínia

maduixa

mongetes

Botrytis ceba

ceba tendre

endívies

escarola

espinacs

enciam

Caragols i llimacs carabassó

coliflor

enciam

endívies

escarola

julivert

espinacs

maduixa

rave

Corc dels bulbs all

Cuc del pèsol pèsol

Cuc pastanaga

Eruga barrinadora carxofa

pebrot

porro

tomàquet

Cultiu afectat

Mosca de l’api api

Mosca de la ceba ceba tendre

Mosca blanca col de Brussel·les

pebrot

Mosca de l’espàrrec espàrrec

Mosca de la pastanaga pastanaga

Oïdi carabassó

carabassa

síndria

Papallona de la col col 

coliflor

nap

Podridura all

Pugó cogombre

col  

col de Brussel·les

carxofa

Pugó verd pèsol

Pugó negre faves

Rovell api

faves

julivert

porro

Trips de la ceba ceba

Plagues i malalties que poden afectar el nostre cultiu



Associacions favorables d’hortalisses

Associar les plantes perquè s’ajudin entre elles és una pràctica coneguda 
des de l’antiguitat i combinar-les presenta un gran nombre d’avantatges. 
La combinació de cereals i llegums, els dos cultius bàsics de l’alimentació 
humana, la trobem en les cultures més antigues de l’Orient llunyà, Àfrica i 
Amèrica Llatina.

L’exemple més clàssic d’associació és el que practiquen els indis 
americans, des de fa mil·lennis, cultivant blat de moro (Zea mays, cereal) 
i mongetes (Phaseolus vulgaris, llegum), utilitzant el blat de moro com a 
suport de les mongeteres que son plantes enfiladisses. Sovint s’hi afegeix 
una tercera planta: les carabasseres (Cucurbita maxima, hortalissa) que 
cobreixen tot el sòl, entre el blat de moro i les mongetes, beneficiant-se de 
la mitja ombra que les dues primeres li proporcionen.

L’espai, la terra i l’aigua s’utilitzen millor: mentre unes creixen el alçada 
altres cobreixen el sòl; algunes tenen arrels superficials i d’altres 
profundes; les espècies que volen ple sol ofereixen ombra a les que 
precisen protecció, així s’aprofiten millor els recursos disponibles.

El risc de mala collita també es redueix, doncs si l’any no és gaire bo per 
una espècie pot ser favorable per les altres de l’associació.

L’aparició d’herbes adventícies a l’hort es minimitza al tenir una major 
superfície de sòl coberta. 



Associacions diverses:

Associar hortalisses de creixement 
ràpid amb altres que ho fan més 
lentament: pastanaga (Daucus carota) 
i enciam (Lactuca sativa); primer 
collirem els enciams i després les 
pastanagues. 

Els enciams, per ser de ràpid 
creixement, podem associar-los 
amb altres hortalisses que creixen 
més lentament com l’api (Apium 
graveolens) o la col (Brassica 
oleracea).

Xirivia (Pastinaca sativa) o salsifí 
(Tragopogon porrifolius) poden 
compartir espai a l’hort amb l’escarola 
(Cichorium endivia); mentre que les 
dues primeres tenen arrels pivotants 
l’última les fa poc profundes i per tant 
no interfereixen les unes amb l’altre.

L’associació de pastanagues i cebes 
(Allium cepa) foragita recíprocament 
la mosca de la pastanaga i la mosca 
de la ceba. 

Els pèsols (Pisum sativum), les 
mongetes (Phaseolus vulgaris) i 
les faves (Vicia faba) formen una 
associació beneficiosa amb cols i 
pastanagues pel nitrogen que les tres 
primeres, lleguminoses, fixen al sòl. 



Altres associacions de cultius beneficioses per les 
hortalisses i que optimitzen els recursos de l’hort: 

Patates tardanes (Solanum 
tuberosum) i remolatxa primerenca 
(Beta vulgaris var. conditiva)  

Mongetes, enciams, cebes, porros 
(Allium porrum) o cols s’entenen molt 
bé amb les remolatxes  

Les mongetes poden associar-se amb 
un gran quantitat d’hortalisses com 
api, enciam, patates o cogombres 
(Cucumis sativus) 

El nap (Brassica napus) fa bona 
companyia amb els pèsols, els 
enciams i les pastanagues  

Api, espinacs (Spinacia oleracea), 
enciam  i pastanaga poden associar-
se harmònicament amb el porro 

Les pastanagues s’associen 
habitualment amb mongetes, pèsols, 
enciam, porro, raves (Raphanus 
sativus) i tomàquets (Solanum 
lycopersicum)



Les carxofes (Cynara scolymus) 
es poden cultivar, el primer any de 
plantació, amb enciam, mongetes, 
pèsols o cebes degut al gran port que 
assoleix la carxofera

Una associació recomanable és la 
dels alls (Allium sativum) amb les 
maduixeres (Fragaria vesca) doncs 
estimulen el seu creixement i les 
protegeixen d’alguns paràsits. Altres 
associacions recomanables son 
les que s’estableixen entre els alls i 
altres hortalisses com les remolatxes, 
les patates, el fonoll (Foeniculum 
vulgare var. dulce), els enciams o els 
tomàquets          

Les bledes (Beta vulgaris) acostumen 
a acompanyar bé a totes les 
hortalisses, però s’entenen millor amb 
pastanagues, naps, raves  i mongetes   

L’albergínia (Solanum melongena) 
és una planta exigent i és preferible 
cultivar-la, sola tot i que pot compartir 
espai amb mongeteres. 
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