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Aquest manual va dirigit a qualsevol per-
sona que, sense tindre cap tipus de coneixe-
ment previ, tinga interés a crear un xicotet 
hort sostenible a casa. Es tracta per tant d’un 
manual d’iniciació, que ofereix les pautes es-
sencials per a començar l’aventura de con-
rear els nostres mateixos aliments. A més, al 
text, tractem de motivar i animar el lector 
o la lectora a desenvolupar aquesta expe-
riència de sostenibilitat, que ens hi aportarà 
molt com a persones i ens hi ajudarà a en-
tendre millor la Natura.

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació 
Provincial d’Alacant, dins de la línia de treball 
iniciada amb el Manual d’Horts Municipals 
Sostenibles, enfocat al personal tècnic i als 
responsables de les corporacions munici-
pals, posa ara a disposició de tots els ala-
cantins, aquest manual amb la intenció que 
esdevinga un document pràctic i útil per a la 
ciutadania.

Departament de Medi Ambient. 

Diputació Provincial d´Alacant.

Presentació1

Presentació.
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Per què un hort
a casa?

2

Porquè és una exPeriència aPassionant.

A hores d’ara la major part de la pobla-
ció viu en les ciutats, en un ambient urbà, 
carregat d’asfalt, soroll i estrés. Els paisatges 
i l’activitat agrícola urbana i periurbana s’ha 
reduït ostensiblement, i han augmentat els 
espais dedicats a la indústria i als serveis. El 
nostre contacte amb la Natura s’ha reduït 
moltes vegades als parcs i jardins urbans o 
a les eixides esporàdiques al camp els caps 
de setmana. Aquest allunyament del món 
natural i rural fa que a l’urbanita li coste 
molt entendre els cicles de la Naturalesa i 
els canvis estacionals. A més, hi  està acos-
tumat a accedir a tot tipus d’aliments d’una 
forma immediata i en qualsevol època de 
l’any, sense parar-se a analitzar d’on vénen 

aquests aliments o en quines condicions s’hi 
han produït.

No obstant això, cada vegada són més 
les persones que demanden el reverdiment 
de les ciutats, la recuperació de l’agricultura 
urbana i periurbana i la preocupació per ac-
cedir a aliments frescos i ecològics.

En aquest context, crear un xicotet hort a 
casa, en un balcó, terrassa o pati, es conver-
teix en una activitat que pot ser molt satis-
factòria i enriquidora. De fet com més urbà 
és el paisatge que ens envolta més èxit tin-
drà aquesta experiència que ens permetrà 
entendre millor la Natura i valorar la contri-
bució de l’agricultura tradicional i ecològica 
al desenvolupament sostenible.

Per què un hort a casa?
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La pràctica de l’agricultura domèstica, 
tot aprofitant qualsevol espai assolellat de 
les nostres cases, ens hi aportarà multitud 
de beneficis, alguns d’ells són:

 Potència la nostra capacitat 
d’observació i d’enteniment del medi na-
tural. Veure com es desenvolupen les nos-
tres hortalisses, la influència del clima o la 
relació que es crea amb insectes i la resta 
d’éssers vius, ens ajuda a comprendre mi-
llor els cicles naturals.

 Augmenta la nostra sensibilitat cap a la 
sostenibilitat. El contacte amb la Natura a 
través del nostre hort probablement ens 
motivarà a portar una vida més sosteni-
ble, en qüestions com el consum, l’estalvi 
energètic etc.

 L’hort resulta una activitat molt diverti-
da, relaxant i també disminueix l’estrés. El 
temps que li dediquem cada dia a les nos-
tres plantes ens ajuda a desconnectar del 
ritme trepidant de la ciutat.

 L’hort és una eina extraordinària per a 
l’educació ambiental dels nostres fills. Els 
xiquets podran experimentar en l’hort, to-

car la terra, reconéixer les plantes i menjar 
les hortalisses que ells mateixos han aju-
dat a conrear.

 Ens permet redescobrir la qualitat orga-
nolèptica dels aliments. Podem collir les 
hortalisses al punt òptim de maduració i 
menjar-les minuts després, açò fa que tin-
guen tot el seu sabor, molt millor que el de 
les hortalisses de la majoria de comerços.

 La seguretat que el que mengem no 
porta cap plaguicida ni herbicida de sín-
tesi química, ja que nosaltres mateixos 
ho hem conreat amb pràctiques ecològi-
ques. Aquest aspecte ha de ser prioritari 
en l’hort de casa, ja que l’objectiu no és 
obtindre una gran producció, sinó produir 
aliments saludables, saborosos i exercir 
una activitat d’oci sostenible.

 Ens motiva preocupar-nos per la qua-
litat dels aliments que comprem, valorar 
el seu origen, els processos de producció i 
distribució i valorant qüestions fonamen-
tals com la seguretat i la sobirania alimen-
tària.

Per què un hort a casa?
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 Ens ajuda a valorar la figura de 
l’agricultor i l’agricultura tradicional. Quan 
ens iniciem en l’agricultura domèstica ens 
adonem de la quantitat de coneixements 
que són necessaris i que es van assolint 
amb l’experimentació, açò ens fa valorar 
molt més l’agricultor de tota la vida que 
coneix el camp perquè l’ha viscut.

 A més en el cas d’horts realitzats en te-
rrasses o terrats pot arribar a tindre impor-
tància en l’estalvi energètic de l’habitatge, 
disminuir la temperatura i permetre un 
estalvi en climatització.

Tots aquests i d’altres hi són beneficis 
que ens pot aportar tindre un hortet a casa, 
sempre que tinguem clars els seus objec-
tius i superem les dificultats inicials que, 
com a persones de ciutat, podem tindre: 
impaciència, voler obtindre resultats ràpida-
ment i sense complicacions, poca capacitat 
d’observació, voler reproduir l’agricultura 
convencional en el nostre balcó etc.

Tan bon punt s’han superats aquests 
inconvenients i s’hi adopta una actitud de 
curiositat i de predisposició a l’aprenentatge 
continu, aconseguirem que el nostre hort 
siga una experiència fascinant.

Por què un hort a casa?
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Què necessitem per a
tindre un hort?

3
Aquelles persones que disposen d’un te-
rreny menut als seus habitatges poden 
utilitzar-lo per a crear un hort d’una for-
ma senzilla, preparar el sòl per al conreu 
d’hortalisses. No obstant això, la gran ma-
joria de la població que habita en les ciu-
tats no disposa d’un terreny a casa, la qual 
cosa no és un impediment per a tindre 
un hort adaptat a l’espai disponible. De 
fet, podem crear un hort pràcticament en 
qualsevol lloc; finestres, balcons, terrasses 
o patis si utilitzem recipients per al conreu. 
Els únics requeriments que hi necessitem 
són:

 Disposar d’un lloc amb llum directa.
Les hortalisses igual que la resta de la plan-
tes necessiten la llum solar per a obtindre 
energia a través de la fotosíntesi. En princi-
pi la millor orientació serà aquella que ens 
permeta una bona quantitat d’hores de 
llum directa, normalment orientació sud 

o sud-est, encara que també caldrà tindre 
en compte els obstacles que podem tin-
dre i que ens puguen crear ombres (edi-
ficis, etc.). En la majoria de les ocasions no 
podem triar entre diverses ubicacions per 
a l’hort i hem d’adaptar-nos a l’espai dis-
ponible. En tot cas, serà important valorar 
la disponibilitat de llum que tenim en les 
diferents èpoques de l’any i valorar quin 

Què necessitem per a tindre un hort?
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tipus de cultiu realitzarem. Pot ser que el 
nostre espai només permeta el conreu a 
la primavera-estiu, època durant la qual la 
trajectòria del sol és més elevada, i dispo-
sar de llum suficient, mentre que a l’hivern 
no hi reba gens de llum. No obstant això hi 
ha espais que disposen de llum suficient 
durant tot l’any, i s’hi podrà conrear en 
cada època el que pertoque de tempora-
da.

En funció de la insolació que tinguem 
també triarem les hortalisses que conrea-
rem, de manera que si tenim moltes hores 
de sol a l’estiu triarem aquells cultius exi-
gents en aquest sentit com les albergínies, 
les tomates o les pebreres, encara que tam-
bé ens suposarà portar un control més exi-
gent del reg. Mentre que si rebem menys 
hores de sol, optarem per conreus menys 
exigents com ara encisams, cebes, raves, es-
caroles, cols…

 Disponer d´aigua. El lloc triat per a 
l’hort ha de tindre una presa d’aigua pròxi-
ma que ens permeta agafar la que neces-
sitem per al reg per mitjà d’una arruixa-
dora o una mànega o poder instal•lar un 
sistema de reg per goteig.

Si el nostre espai té suficient llum directa 
i podem disposar d’aigua sense problemes, 
podrem crear un hort a casa tot utilitzant 
els recipients que creguem més adequats 
i conreant aquelles hortalisses que millor 
s’adapten a l’espai disponible, les hores de 
sol i el temps que li dedicarem.

Què necessitem per a tindre un hort?
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Com crear un
hort a casa?

4
utilitzeM  reciPients:

El conreu en espais urbans sense terra 
(balcons, terrasses o patis) ens obliga a uti-
litzar recipients per a albergar les nostres 
plantes. Aquests recipients poden ser molt 
variats; podem utilitzar jardineres, testos, 
taules de conreu, recipients a partir de ma-
terials reciclats o construir-los nosaltres 
mateixos utilitzant blocs, fusta o altres ma-
terials.

El conreu en recipients té algunes dificul-
tats, que són fonamentalment les següents:

 Poca profunditat de substrat, la qual 
cosa pot limitar el desenvolupament 
d’algunes hortalisses, sobretot en el cas 
de plantes de tubèrcul o plantes de molt 
de desenvolupament aeri i fruits molt 
grans com els melons d’Alger. Per això, 
hem de triar hortalisses adequades al cul-

tiu en recipients, començant per aquelles 
que ofereixen menys complicacions com 
els encisams, els raves, la ruca, els alls etc.

 Dificultats per a ajustar el reg. En els 
recipients, l’aigua s’esgota amb major fa-
cilitat, la qual cosa ens va a obligar a estar 
més pendents del reg. Per un altra banda 
de vegades realitzem un excés d’aigua 

Com crear un hort a casa?.
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que pot provocar un rentat de nutrients 
fonamentals per a la planta. Per tant una 
de les tasques més importants i on hem 
de ser més precisos és en el reg, i són de 
gran ajuda els sistemes de reg per goteig.

 Els recipients transmeten la tempera-
tura exterior al substrat que alberguen 
de manera que el substrat es calfa més a 
l’estiu i es refreda més a l’hivern que qual-
sevol sòl, cosa que dificulta el desenvolu-
pament radicular de les plantes (sobretot 
en els recipients més menuts). Per contro-
lar millor la temperatura és interessant no 
posar els recipients en contacte directe 
amb el sòl i permetre que circule l’aire per 
sota, en aquest sentit són molt adequades 
també les taules de conreu que a més ens 
permetrà un maneig més còmode.

Aquestes dificultats les hem de tindre 
presents a l’hora de planificar i organitzar el 
nostre hort urbà, però no ens van a impedir 
desenvolupar el nostre hort d’una forma sa-
tisfactòria. 

utilitzeM substrats:

Per al conreu en recipients el més ade-
quat és usar substrats orgànics. No hem 
d’utilitzar terra ja que aquesta té una ma-
jor densitat i per tant un major pes (fins a 
3 vegades més que el substrat orgànic). A 
més els substrats orgànics tenen una ma-
jor capacitat per a emmagatzemar aigua 
i nutrients la qual cosa és molt important 
tenint en compte les dificultats esmenta-
des adés del conreu en recipients.

Podem dir que un bon substrat ha de tin-
dre les següents característiques:

 Ser lleuger, per a permetre’ns el seu ma-
neig amb facilitat i no sobrecarregar les 
nostres terrasses o balcons.

 Tindre una porositat adequada, que 
permeta una bona aeració (circulació 
de l’aire que permeta la respiració de les 
arrels) i retenció d’aigua (que permeta que 
es cree una reserva d’aigua en el substrat a 
disposició de les arrels).

 Retindre nutrients fonamentals. 

Aquestes 3 característiques les tenen els 
substrats orgànics compostats, com ara el 
compost o el vermicompost (residu orgànic 
digerit pel cuc de terra de Califòrnia) que a 
més hi actuarà com a adob perquè aporta 
tots els nutrients que necessita la planta. 
Una altra característica fonamental del com-
post és que servirà d’aliment als microorga-
nismes que es desenvolupen en el substrat, 
els quals s’hi processaran, amb la millora de 
la disponibilitat de nutrients per a la planta. 
A més, el compost va alliberant els nutrients 
d’una forma progressiva, d’acord a com 
s’hi  descomposa, la qual cosa permet que 
el substrat dispose de nutrients durant un 
temps prolongat.

Com crear un hort a casa?.
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Existeixen en el mercat substrats que 
no aporten molts nutrients però que tenen 
algunes de les propietats esmentades (lleu-
geresa, aeració, retenció d’aigua i retenció 
de nutrients) com ara la fibra de coco o el 
substrat estàndard. Per això pot ser interes-
sant i més econòmic compondre el nostre 
substrat tot combinant-ne un que hi aporte 
bones condicions estructurals i un altre que 
actue com a adob que aporte els nutrients i 
les propietats de la matèria orgànica.

Tan bon punt acabem un cicle de conreu 
i retirem les plantes, és convenient remou-
re el substrat per evitar-ne la compactació 
que aquest pateix amb el temps, i millorar 
la porositat i evitar la formació de clevills. 
També és necessari fer una nova aportació 
de compost o vermicompost per reposar els 
nutrients que s’hi hagen consumit o rentat.

L’agricultor urbà experimentat pot plan-
tejar-se com una activitat molt interessant 
la realització de compost o vermicompost 
casolà, amb restes orgàniques de la cuina i 
els residus de poda de l’hort mateix. Aquesta 
tasca ens permetrà tancar el cicle de la matè-
ria i l’energia en el nostre hort i ens hi apor-
tarà un adob de qualitat que podem utilitzar 
per reposar nutrients després de cada cicle o 
com a esmena per als conreus més exigents 
en nutrients.

sisteMa de reg:

Com hem esmentat adés, el reg serà la 
tasca que més temps ens ocuparà a l’hort i 
una de les més delicades. El conreu en re-
cipients requereix un control més precís de 
la humitat del substrat que ens permeta 
mantindre’l amb una humitat constant, per 

la qual cosa hem d’ajustar molt bé el reg a 
l’època de l’any i a les hortalisses que hi esti-
guem plantant.

Podem regar de forma manual, la qual 
cosa serà un bon mètode sobretot en horts 
menuts (3 o 4 testos). Per regar de forma ma-
nual, el més adequat és l’ús de l’arruixadora 
i fent el reg a poc a poc per evitar la for-
mació de clevills en el substrat. Aquest és 
un problema habitual quan s’aplica l’aigua 
massa de pressa, que provoca que l’aigua 
s’escórrega per aquests clevills i isquen per 
sota abans d’arribar a amerar de forma ade-
quada el substrat. 

En el cas que tinguem un hort relativa-
ment gran i sobretot si en l’època d’estiu 
rebem molta insolació, és de gran ajuda la 
instal•lació d’un sistema de reg per goteig 
amb programador. Aquest sistema ens per-
metrà controlar el cabal de reg i la freqüèn-
cia d’una forma més exacta, amb l’aportació 
al substrat de l’aigua que necessita, sense 
malgastar-la i sense provocar excessos de 
reg que esdevinguen el rentat de nutrients 
fonamentals. Per instal•lar-lo, connectem a 
l’eixida de l’aixeta el programador que obri 
i tanca l’aixeta en funció del que nosaltres 
li marquem (normalment tenen 2 variables: 

Com crear un hort a casa?.
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freqüència de reg i duració de cada reg), a 
continuació del programador és necessari 
connectar un reductor de pressió que dis-
minueix la pressió de l’aigua de la xarxa, i 
fer-la adequada a la pressió recomanada per 
als goters. Finalment també és interessant 
col•locar un filtre que retinga la calç i altres 
impureses de l’aigua i evitar l’obstrucció dels 
goters.

En el cas de no disposar en el nostre bal-
có o terrassa d’una presa d’aigua, podem 
optar per muntar el reg a partir d’un dipòsit, 
el qual el col•locarem en alçària per perme-
tre que l’aigua circule per gravetat. També 
hi ha la possibilitat de disposar d’un dipò-
sit que arreplegue l’aigua de pluja connec-
tat a la baixant d’aigües pluvials, i aprofitar 
d’aquesta manera l’aigua que és de millor 
qualitat que la de l’aixeta.

Finalment cal comentar que l’opció de 
les jardineres amb autoreg, que disposen 
d’un dipòsit d’aigua en la part baixa que 
manté humit el substrat permanentment. 
Aquest sistema pot donar bons resultats 
sobretot en les hortalisses menys exigents 
amb l’aigua.

Qualsevol dels sistemes de reg esmen-
tats pot ser bo, encara que el seu bon fun-
cionament dependrà que el substrat siga 
de bona qualitat i estiga ben estructurat, ja 
que açò permetrà que en regar l’aigua tinga 
una bona distribució en horitzontal i no tant 
en vertical. Si l’estructura del substrat no és 
l’adequada l’aigua tendeix a filtrar-se pels 
clevills que es formen i acaba perdent-se per 
sota del substrat abans d’amerar-lo adequa-
dament.

llavOrs i PlançOns:

Una vegada tenim clar l’espai que em-
prarem per al nostre hort a casa, tenim els 
recipients, el substrat i el sistema de reg, no-
més ens queda aconseguir les plantes que 
conrearem. 

La major part les hortalisses les obtin-
drem a través de llavors (reproducció se-
xual), encara que també hi ha algunes que 
es conreen a partir de parts de planta (repro-
ducció asexual), com és el cas dels alls o de 
les creïlles. Les llavors les podem aconseguir 
en botigues especialitzades on trobarem les 
marques comercials, que poden ser-nos útils, 
encara que tenen com a inconvenient el fet 
que són varietats genèriques que no estan 
adaptades específicament al clima de la nos-
tra zona. Cada vegada més podem trobar en 
el mercat llavors ecològiques i fins i tot va-
rietats locals, la qual cosa és molt interessant 
des del punt de vista de l’adequació al clima 
de la nostra zona i també pel fet de poder 
produir-ne varietats que no trobem normal-
ment en els mercats, i així rescatar sabors del 
passat. Finalment hi ha una altra opció per 
a aconseguir llavors que és l’intercanvi amb 
altres agricultors, en aquest sentit cada dia 
són més habituals les jornades d’intercanvi 
que organitzen diferents col•lectius. En una 
fase avançada de la nostra experiència com 
a agricultors urbans podem plantejar-nos 
també l’obtenció de llavors dels nostres 
conreus mateix, tot seleccionant aquelles 
plantes més vigoroses i quines collites han 
produït millor.

Una altra opció per a començar el con-
reu d’hortalisses pot ser aconseguir planter 
en comerços especialitzats. Cada vegada 
són més els vivers pròxims a les ciutats que 
ofereixen planter (sobretot a la primavera) a 

Com crear un hort a casa?.



manual
horts sostenibles a casa 15

causa de l’augment important d’aficionats a 
l’hort a casa. Aquesta és una opció interes-
sant per a aquells que s’inicien en el conreu 
ja que, encara que no veiem la primera part 
del cicle de la planta, simplifica prou les tas-
ques de l’hort.

A poc a poc, d’acord a com anem asso-
lint experiència, podem anar combinant l’ús 
de llavors i plançons, fins i tot ser-hi capaços 
d’obtindre i conservar les nostres llavors 
i intercanviar-les amb altres agricultors, i 
anar a la recerca de les varietats locals i fins 
i tot fer una tasca de recuperació d’aquelles 
varietats tradicionals que estan en perill 
d’extinció.

Com crear un hort a casa?.
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Pràctiques ecològiques
en l´hort urbà

5

Definim agricultura ecològica com a un 
mètode de conreu que es caracteritza per 
mantindre la fertilitat de la terra, no aplicar 
productes químics de síntesi (herbicides, 
plaguicides,  hormones, adobs químics…) 
ni utilitzar organismes modificats 
genèticament.

L’agricultor ecològic  fa servir diferents 
tècniques per aconseguir que els seus camps 
de conreu es convertesquen en agrosistemes 
equilibrats i amb una biodiversitat elevada, 
que permeten la producció d’aliments sans i 
d’elevada qualitat organolèptica.

El nostre hort urbà ha de ser, en la 
mesura de les nostres possibilitats, ecològic. 

Com hem esmentat adés, crear un hort a 
casa ha de convertir-se en una experiència 
de sostenibilitat i d’educació ambiental, 
que ens permeta obtindre aliments sans 
i de qualitat, per això no té cap sentit la 
utilització de productes químics de síntesi 
per a fertilitzar la terra o per a combatre 
plagues.

En el conreu en recipients perquè no 
disposem d’un sòl pròpiament dit, tenim 
limitacions per a aplicar algunes de les 
tècniques de l’agricultura ecològica, no 
obstant això podem tindre en compte els 
seus conceptes i adaptar-los al nostre hort 
urbà.

Pràctiques ecològiques en l´hort urbà
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ja que no competiran pels mateixos 
nutrients, ni per la llum i tampoc tindran 
les mateixes plagues o malalties. –Veure 
Annex IV: AssocIAcIons de conreu-.

 Sucessions de conreus: les successions 
són un tipus d’associació entre conreus 
que permet un aprofitament millor de 
l’espai. Una de les majors limitacions 
que tindrem al nostre hort urbà serà 
l’espai disponible, per això és important 
combinar les plantacions d’un mateix 
recipient en l’espai i en el temps tenint en 
compte els seus cicles. Podem combinar 
hortalisses de cicle llarg amb altres de 
cicle curt, de manera que mentre les 
primeres creixen podem collir les segones 
tot aprofitant l’espai sense provocar cap 
perjudici. Un exemple de successió pot ser 
la tomata (cicle llarg), amb l’encisam (cicle 
mitjà) i amb el rave (cicle curt). En aquest 
cas collirem primer els raves, abans que 
puguen arribar a destorbar els encisams, 
que collirem a continuació, abans que la 
tomatera siga massa gran i comence a fer-
li ombra.

Si combinem les associacions i les 
successions aconseguirem optimitzar el 
nostre espai de conreu, i millorarem la 

A continuació, mostrem idees 
importants de l’agricultura ecològica que 
aplicarem al nostre hort a casa:

 Biodiversitat: el nostre hort ha de 
ser un espai amb la major biodiversitat 
possible, en el qual plantem diferents 
hortalisses, però on també hi haja espai 
per a les plantes aromàtiques i les flors 
(moltes d’elles actuen com a repel•lents 
naturals de plagues. –Veure Annex I: 
PlAntes VIVes com A rePel.lents-. L’objectiu és 
aconseguir un espai de conreu equilibrat, 
on puguem atraure fauna beneficiosa que 
ens hi ajude a controlar possibles plagues 

i malalties.

 Associacions de conreu: és una de les 
pràctiques fonamentals en agricultura 
ecològica. Bàsicament consisteix a 
combinar-ne conreus per cercar un 
benefici en relació a la protecció davant 
les plagues o l’aprofitament dels recursos 
(aigua, llum o nutrients). Les associacions 
positives solen produir-se entre 
hortalisses molt diferents (de diferents 
famílies i amb diferents parts aprofitables) 

Pràctiques ecològiques en l´hort urbà
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producció i la salut de les plantes.

 Rotació de conreus: també és 
una de les pràctiques fonamentals 
de l’agricultura ecològica i base del 
manteniment i conservació de la fertilitat 
del sòl. En el cas del conreu en recipients 
haurem de tindre molt en compte no 
plantar la mateixa espècie en un mateix 
recipient dos vegades seguides, ja que 
és probable que el conreu anterior haja 
esgotat alguns nutrients específics i per 
tant si repetim la mateixa planta tindrà 
deficiències. Per un altre costat si repetim 
la plantació, tenim més probabilitat que 
la planta agafe alguna malaltia o plaga 
del conreu anterior. A l’hora de triar les 
rotacions hem de tindre en compte que 
després d’un conreu exigent en nutrients 
serà interessant plantar una hortalissa poc 
exigent i/o de millora (faves, cebes, alls…).

 Control de plagues i malalties: en 
l’agricultura ecològica el millor mètode 
de control de les plagues i malalties 
dels conreus és la prevenció. És a dir, si 
aconseguim que el nostre hort siga un 
espai equilibrat, amb elevada biodiversitat, 
amb rotacions i associacions adequades 
aconseguirem que siga molt més resistent 
a possibles plagues i malalties. En el cas 
de patir-ne una, el primer que hem de 
pensar és en la seua causa, que moltes 
vegades està relacionada amb alguna 
mala pràctica en l’ús de l’hort: reg, abonat, 
època de conreu, etc. (per exemple: un 
abonat excessiu en nitrogen pot afavorir 
l’aparició d’una plaga de pugó). És a dir les 
plagues actuaran com a indicadors que 
alguna cosa estem fent malament i per 
tant hem de detectar l’error i corregir-lo.

En tot cas, no té cap sentit que en el nostre 
hortet tractem les plagues amb productes 
químics, i ens oblidem del nostre objectiu 
d’aconseguir aliments sans de forma 
sostenible. Davant d’una plaga hi ha altres 
maneres d’actuació:

 En primer lloc, cal valorar si el que 
tenim és una plaga que està provocant-
nos un problema greu o si la població 
d’organismes potencialment considerats 
com a plaga està controlada i no produeix 
danys greus (fins i tot pot atraure 
insectes beneficiosos). Aquesta capacitat 
d’observació, fonamental a l’hort, l’anirem 
assolint amb l’experiència.

 En segon lloc, i si tenim en compte 
que el nostre hort és de dimensions 
reduïdes, davant d’una plaga podem 
actuar manualment, amb la poda de fulles 
i brots malalts, fins i tot llevant una planta 
sencera. També podem llevar manualment 
erugues o pugons, si repassem les plantes.

 Com a últim recurs podem tractar 
les plantes amb algun preparat casolà 
a partir de plantes, o per mitjà d’algun 
dels productes autoritzats en agricultura 
ecològica que hi podem trobar en 

Pràctiques ecològiques en l´hort urbà
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comerços especialitzats, comara : extracte 
de neem, Piretre, Bacillus thuringensis etc. 
–Veure Annex II: remeIs ecològIcs com A solucIó A 
les PlAgues-.

Pràctiques ecològiques en l´hort urbà



20 manual
horts sostenibles a casa

Tasques habituals.6
En aquesta secció farem un repàs breu de 
les tasques més habituals de l’hort, encara 
que es tracta de qüestions pràctiques on 
l’experiència és la que ens hi aportarà el co-
neixement.

seMbra.

Tenim dos opcions: podem sembrar di-
rectament en l’hort o podem fer una sembra 
protegida en un planter.

La producció en un planter és adequada 
per a moltes hortalisses (tomates, albergí-
nies, pebreres, encisams, cebes etc.) i ens hi 
aportarà dos avantatges fonamentals:

 Protegir a la planta en la seua primera 
fase de desenvolupament.

 Aprofitar millor l’espai de l’hort, fer la 
selecció de les plantes que conrearem en 

el planter i les portarem al recipient final 
quan ja estan prou desenvolupades.

Per al planter podem reutilitzar reci-
pients menuts com ara els envasos de iogurt 
(si els fem un forat a sota per al drenatge) o 
podem comprar diferents tipus de planters 
que existeixen en el mercat, n’hi ha amb 
alvèols de plàstic o de torba amb tapes o 

Tasques habituals
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sense de protecció. El planter haurem de 
col•locar-lo en una zona protegida que reba 
llum (fins i tot resguardar-lo en l’interior de 
casa durant les nits). El substrat que utilit-
zem per al desenvolupament del planter és 
el mateix que el de l’hort, encara que tami-
sat per a eliminar les partícules més grans 
que puguen destorbar la germinació. També 
existeixen en el mercat substrats preparats 
per a planters.

Les llavors se sembren a una profundi-
tat de 2 o 3 vegades el seu diàmetre i hem 
d’assegurar-nos que el substrat té humitat 
permanentment, ja que les plantes en la 
seua primera fase són molt sensibles a la fal-
ta d’aigua.

Algunes hortalisses com ara les faves, 
els pésols, les carlotes o els raves, no adme-
ten bé el conreu amb planters ja que en el 
trasplantament la planta pot danyar-se; en 
aquests casos sembrarem directament a 
l’hort i després de la sembra i una vegada 
han germinat i començat el seu desenvo-
lupament les plantes, haurem d’eliminar 
l’excés de plàntules, i deixar-ne aquelles que 
finalment s’hi desenvolupen, amb la separa-
ció adequada entre plantes.

trasPlantaMent:

Quan optem pel conreu en planter, tan 
bon punt s’ha desenvolupat la planta hem 
de trasplantar-la al recipient definitiu on 
s’hi desenvoluparà completament. Aquesta 
operació de trasplantament és més o menys 
delicada tot depenent de l’hortalissa. Hi ha 
espècies com ara la ceba, l’encisam o les cols 
que suporten molt bé el trasplantament i 
fins i tot es pot realitzar a arrel nua. No obs-

tant això hi ha altres hortalisses com les de la 
família de les cucurbitàcies (cogombre, cara-
bassó, síndria, meló…) on hem d’anar amb 
més cura, i fer el trasplantament tot manten-
int el cepelló (el qual desfarem lleugerament 
abans de trasplantar-lo).

El trasplantament el realitzarem quan 
l’alçària de la planta siga superior a la de 
l’envàs i tinga diferents fulles. En algunes 
hortalisses de cicle llarg hi podem fer repi-
cats, que consisteix a passar del planter a 
altres recipients més grans abans del trasllat 
definitiu a l’hort. 

cOllita:

El moment de la collita és el moment 
esperat en què arrepleguem els fruits d’uns 
quants mesos de treball. De fet, tradicional-
ment en moltes localitats rurals se celebra-
va la Festa de la Collita per celebrar-ne la 
recol•lecció. 

En el nostre hort urbà la collita la realit-
zarem quan els fruits estiguen en el moment 
òptim, i agafarem en cada moment el que 
vulguem consumir. D’aquesta manera men-

Tasques habituals
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jarem hortalisses d’una elevada qualitat nu-
tricional i organolèptica.

Els fruits hem de collir-los utilitzant unes 
tisores o un ganivet per no fer-ne malbé la 
planta que ha de continuar produint.

Algunes hortalisses com ara la tomata 
s’arrepleguen quan estan madures i el seu 
color roig ens ho indicarà clarament. No obs-
tant això hi ha moltes hortalisses com ara 
l’albergínia, el carabassó o el cogombre que 
hem de recol•lectar-los abans que maduren 
totalment, i aquest és el moment òptim per 
al consum. 

Hi tenim altres hortalisses com ara els 
alls o les cebes amb les quals tenim l’opció 
de collir-les quan encara estan tendres o 
quan les fulles de la planta s’assequen, on hi 
podem conservar el bulb sec durant molt de 
temps.

Finalment, en un xicotet hort urbà, amb 
algunes hortalisses de fulla com ara l’encisam 
o els espinacs, ens podem permetre “el luxe” 
de collir-les fulla a fulla (agafant sempre les 
fulles més externes) segons la nostra neces-
sitat, sense haver d’arrancar tota la planta, 
d’aquesta manera arreplegarem en cada 
moment just el que volem menjar.

Tasques habituals
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Què puc conrear?7
Hem esmentat anteriorment que hem 

de valorar les possibilitats de conreu que hi 
tenim, en funció, sobretot, de la quantitat 
d’hores de llum que tinguem en cada època 
de l’any i de l’espai físic disponible. A con-
tinuació farem una descripció breu de les 
hortalisses que millor poden funcionar en 
un hort urbà.

tOMata. 

Hortalissa que pertany a la família de les 
solanàcies. Es conrea durant la primavera i 
l’estiu. És prou exigent quant a nutrients, ai-
gua i hores de sol.

La majoria de les varietats tenen una fe-
somia gran i ocupa un espai important de 
l’hort urbà i demanen que els col•loquem 
tutors per dirigir el creixement de la planta 

i aguantar el pes de les tomates. És possi-
blement un dels conreus més atractius per 
a l’aficionat a l’hort urbà, però cal tindre 
en compte que pot ser també un dels més 
complexos i que més problemes de plagues 
i malalties desenvolupe.

Què puc conrear?



24 manual
horts sostenibles a casa

És important realitzar-li una poda de les ti-
ges secundàries, i deixar només 1 o 2 brots 
principals, d’aquesta manera aconseguim 
concentrar més l’energia en el desenvolupa-
ment dels fruits.

Pot tindre problemes de fongs (com el míl-
diu) o de virus (com el bronzejat de la toma-
ca o el virus de la cullera). També l’ataquen 
plagues d’erugues (com la tuta o l’heliothis), 
aranya roja o mosca blanca.

Pebrera.

Hortalissa que pertany a la família de les 
solanàcies. Es conrea durant la primavera i 
l’estiu. És prou exigent quant a nutrients, ai-
gua i hores de sol.

És una hortalissa que s’adapta molt bé al 
conreu en recipients, les varietats verdes 

millor que les roges, i les pebreres de padró 
una de les varietats més interessants per als 
horts xicotets, ja que donarà una producció 
interessant per a l’autoconsum des del final 
de la primavera fins al final de l’estiu. Quan 
s’acaba la producció podem optar per arran-
car la planta o podar-la i deixar-la fins a l’any 
següent que tornarà a nàixer a la primavera.

No hem de deixar que els fruits maduren en 
excés ja que pot paralitzar el creixement de 
la planta.

No té grans problemes de plagues, li pot 
atacar el pugó i l’aranya roja però no solen 
produir danys greus.

albergínia.

Hortalissa que pertany a la família de les 
solanàcies. Es conrea durant la primavera 
i l’estiu. És prou exigent quant a nutrients, 
aigua i és possiblement l’hortalissa que més 
sol requereix, per la qual cosa el seu conreu 
estarà condicionat a la disposició d’un espai 
molt assolellat.

El fruit s’ha de collir abans que madure 
completament perquè no perda les seues 
qualitats. Té unes arrels molt potents que es 
desenvolupen horitzontalment, per la qual 
cosa necessita prou espai del contenidor, 
encara que es pot combinar amb hortalisses 
de cicle curt durant les primeres setmanes 
de desenvolupament.

El seu pitjor enemic és el fred, però si té 
suficient sol no sol tindre problemes greus. 
La pot atacar l’aranya roja, el pugó o algunes 
erugues.

encisaM.

Què puc conrear?
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Pertany a la família de les compostes. Té 
un cicle curt i es pot conrear durant tot l’any 
(si es tria la varietat més adequada a cada 
època). És un conreu senzill, no molt exigent 
en cap aspecte i molt interessant per a les 
persones que s’inicien en l’hort urbà, ja que 
és una hortalissa de consum habitual, de la 
qual podem tindre una producció interes-
sant en poc espai i a més no sol tindre pro-
blemes de plagues i malalties. S’associa bé 

amb la majoria d’hortalisses, sobretot amb 
les de cicle llarg, i ens permet ocupar l’espai 
de forma més eficaç. Algunes varietats com 
la romana ha de lligar-se 15 dies abans de la 
collita perquè es forme cor. Han de collir-se 
abans que s’espiguen (floresquen) la qual 
cosa provoca que les fulles assolesquen un 
sabor amarg.

esPinacs.

Pertanyen a la família de les quenopo-
diàcies. És de cicle curt i es conrea preferen-
tment a la primavera o tardor ja que no tole-
ra molt bé les altes temperatures. Igual que 
l’encisam hem de collir-la abans que espi-
gue, també ho podem fer fulla a fulla. És un 
conreu que s’adapta molt bé als recipients i a 
més des del punt de vista nutricional és molt 
interessant ja que és una de les verdures que 
més vitamines i antioxidants hi aporta. Se sol 
sembrar directament (sense fer planter) i és 
prou exigent en nutrients.

La plaga que més li afecta és el pugó.

all.

Pertany a la família de les liliàcies. El 
seu conreu, a diferència de la majoria de les 

Què puc conrear?
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hortalisses, no es fa a partir de llavors sinó 
a partir d’una dent d’all, el qual se soterra 
amb la punta cap amunt. És poc exigent en 
nutrients i en aigua. S’hi pot plantar durant 
qualsevol època de l’any, excepte en els 
mesos de més calor de l’estiu. Es pot collir 
quan les fulles encara estan verdes com a all 
tendre o esperar que s’assequen les fulles i 
obtindre una cabeça d’alls completa. 

És una de les hortalisses amb més pro-
pietats medicinals i és un conreu molt senzill 
que ocupa molt poc espai (podem plantar 
els alls molt junts entre ells, sobretot si els 

collim com a alls tendres, o aprofitant els 
buits que queden entre altres cultius) per la 
qual cosa és molt interessant incloure’l en 
l’hort urbà. A més s’associa molt bé amb la 
majoria de les hortalisses, excepte amb les 
de la família de les Lleguminoses.

No solen tindre problemes de plagues.

ceba.

Pertany a la família de les liliàcies. Igual 
que l’all és un conreu que s’adapta molt bé 
al conreu en recipients ja que té arrels poc 
profundes. És poc exigent en aigua i nu-

trients i creix bé durant tot l’any (existeixen 
varietats d’estiu recomanables per a collir-
les com a ceba seca i, d’hivern, per a collir-les 
com a ceba tendra). És molt compatible amb 
la majoria de les hortalisses que les prote-
geixen davant d’algunes plagues i no s’ha 
de combinar amb altres liliàcies ni amb les 
lleguminoses. 

Tant la ceba com l’all hi són un bon pre-
cedent, dins de les rotacions, de plantes exi-
gents en nutrients, ja que tenen la capacitat 
d’enriquir el substrat gràcies a les micorizes 
associades a les seues arrels.

No sol tindre greus problemes de pla-
gues.

Fava.

Pertany a la família de les lleguminoses. 
Les hortalisses d’aquesta família se solen uti-
litzar en agricultura ecològica com a adob 
verd, ja que en les seues arrels estableixen 
simbiosi amb uns bacteris fixadors de nitro-
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gen atmosfèric que aporten al sòl. És un con-
reu de tardor-hivern (no els agrada la calor) 
molt interessant de desenvolupar després 
dels conreus d’estiu més exigents en nu-
trients, ja que ajudaran a recuperar nutrients 
fonamentals. És exigent en aigua per la qual 
cosa cal vigilar el reg. S’associa bé amb altres 
hortalisses de tardor-hivern com ara els es-
pinacs i és incompatible amb les liliàcies i al-
tres lleguminoses. Nutricionalment destaca 
pel seu elevat contingut proteic.

La plaga principal que li pot afectar és el 
pugó negre i també pot tindre problemes de 
fongs si la humitat és excessiva. 

Altres lleguminoses que s’adapten bé al 
conreu en recipients són els pésols i els fe-
sols.

Maduixa i MaduixOt. 

Pertanyen a la família de les rosàcies. És 
l’única fruita que es pot adaptar bé a l’hort 
urbà de  format menut ja que es tracta d’una 
planta de fesonomia xiqueta. És un conreu 
plurianual que es reprodueix per estolons 
(tiges horitzontals que quan toquen el sòl 
produeixen una nova planta). Aquestes no-
ves plantes es poden trasplantar, una vega-

da han arrelat, durant la tardor i l’hivern. Les 
maduixes es formen durant la primavera i 
fins ben entrat l’estiu. Nutricionalment des-
taquen per posseir abundant vitamina C. Es 
recomana collir-les a primera hora del matí 
que és quan tenen totes les seues propietats 
intactes.

Poden tindre problemes de virus que 
provoquen una ràpida degeneració de tota 
la planta.

rave.

És una hortalissa de la família de les crucí-
feres, igual que els naps o les cols. Es tracta 
d’un conreu de cicle molt curt, que se sembra 
directament (no es fa planter). És un conreu 
molt senzill (que ens permetrà ocupar espais 
mentre altres hortalisses de cicle més llarg 
s’hi desenvolupen), que ocupa poc espai i 
que s’associa bé amb tot tipus d’hortalisses 
(excepte amb la resta de crucíferes).

Es pot conrear durant quasi tot l’any, i s’han 
d’evitar els mesos de més calor i quan hi haja 
risc de gelades.

cOgOMbre.

Pertany a la família de les cucurbitàcies, 
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igual que la carabassa, el carabassó, el meló i 
el meló d’aigua, tots ells són conreus interes-
sants per a aquells horts urbans que dispo-
sen de prou espai ja que tenen un desenvo-
lupament important. El cogombre s’adapta 
molt bé al creixement en recipients perquè 
les seues arrels no són massa llargues. És una 
planta que creix força per la qual cosa per 
evitar que es faça rèptil i ocupe massa espai, 
és interessant proporcionar-li una canya per-
què s’hi puga enfilar (amb els seus circells) a 
través d’ell. És una plantació de primavera-
estiu prou exigent en el reg i també en hores 
de sol, que ens proporcionarà cogombres 
d’una forma constant durant tot l’estiu. Els 
fruits s’han de collir verds i immadurs, si els 
deixem massa temps poden fer-se amargs. 
Si el conreem conjuntament amb la dacsa, 
aquest li serveix com una canya per on pu-
jar. No s’adiu amb plantacions de la mateixa 
família ni amb les solanàcies, ja que compe-
tiran per l’aigua, el sol i els nutrients.

Poden atacar-li plagues de pugó i mosca 
blanca encara que no solen ser molt proble-
màtiques, no obstant això és prou habitual 
que al final de l’estiu li afecte l’oïdi, i li aparei-
xen taques blanques en les fulles.

carlOta.

Pertany a la família de les umbel•líferes igual 
que l’api, el fenoll o el julivert. Nutricional-
ment destaca pel seu contingut en Vitami-
na A, fonamental per a la pell. Es conrea bé 
en qualsevol època de l’any exceptuant els 
mesos més freds d’hivern. Se sembra direc-
tament (no es fa planter), una vegada han 
germinat és important aclarir-les (seleccio-
nar les plantes que deixarem i eliminar les 
sobrants) perquè l’arrel s’hi desenvolupe bé. 
Per a aquest conreu hem de triar recipients 
profunds que permeten un adequat desen-
volupament de l’arrel. S’associen molt bé 
amb les cebes, les quals repel•liran a la seua 
principal plaga que és la mosca de la carlota. 
Cal evitar combinar-la amb les hortalisses de 
la seua mateixa família.

Plantes arOMÀtiques.

Finalment recomanem sempre reser-
var espai en els horts urbans per al cultiu 
d’aromàtiques, ja que són plantes molt in-
teressants que ens proporcionaran beneficis 
múltiples:

1. Moltes d’elles són conreus poc exi-
gents, que requeriran poques atencions i 

Què puc conrear?
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que s’hi adapten bé al cultiu en recipients.

2. Augmenten la biodiversitat de l’hort, i 
atrauen insectes beneficiosos i repel•leixen 
moltes plagues –VEURE ANNEX I: PLAN-
TES VIVES COM A REPEL•LENTS-.

3. Ens hi aporten una gran quantitat 
d’aromes que fan del nostre hort un lloc 
més agradable.

4. Ens hi proporcionen condiments inte-
ressants per als menjars o per a la prepara-
ció d’infusions.

5. Moltes d’elles tenen propietats medi-
cinals molt beneficioses.

Què puc conrear?
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Annexos.

annexO i: Plantes vives cOM a rePel.lents.

annex ii: reMeis ecOlògics cOM a sOlució a les Plagues.

annex iii: regO i calendari de tasques de l´hOrt. 

annex iv: assOciaciOns de cOnreu.
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Annex I: PLANTES VIVES COM A REPEL•LENTS

ESPÈCIE EFECTE REPEL•LENT 
All, ceba i porro (lilià-
cies) Pugó (algunes sp) i mosca de la carlota.

Sadurija Pugó negre del fesol

Alfàbega Mosques i pugons

Api Papallona blanqueta de la col

Altimira Papallona blanqueta de la col i diversos insectes de terra

Borratja Cuc de la tomata

Boixac de jardí  Mosques blanques, mosca del bestiar i nemàtodes

Caputxina Pugons (efecte atraient)

Anet Papallona blanqueta de la col

Eufòrbia Ratolí de bosc

Falguera Formigues i bavoses

Herba-sana Àfids, polls i pugons

Hisop Bavoses

Camamil•la Fongs i míldiu

Menta Formigues, puces de terra i papallona blanqueta de la col

Orenga Formigues i mosques.

Ortiga Àfids, fongs i nematodes.

Poliol Formigues.

Rave picant Escarabat de la creïlla i coleòpters del cogombre.

Ruda Mosques i arnes.

Sàlvia Mosca blanca, papallona blanqueta de la col, llamigues, arna 
del cabdell, moscade la carlota.

Tabac Mosques i trips (efecte atraient)

Clavell moro Nemàtodes.

Tanarida Formigues.

Tomate Gusano y mariposa blanca de la col 

Timó o farigola Blanqueta de la col.

Carlota Mosca de la ceba.
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PLAGA SOLUCIÓ

Àcars Oli de parafina, sabó de potassa, infusió d’ortigues, infusió de  
donzell e infusió d’all.

Antracnosi Bicarbonat Sòdic, infusió d’all i infusió de cua de cavall.

Botritis Sabó de potassa.

Caragols i Bavoses Cervesa, cendra, taronja, closca d’ou.

Cotonet Oli de parafina, oli vegetal, donzell, alcohol, sabó de potassa i 
infusió d’orenga.

Formigues Sucre, infusió de donzell, infusió de tanarida i infusió de tomata.

Míldiu Bicarbonat sòdic, caldo bordelés, sabó de potassa, infusió de 
camamilla, infusió de cua de cavall i infusió d’all.

Mosca Blanca Oli de parafina, Donzell, Piretre, trampes cromàtiques i infusió de 
tomata.

Fredolic Sabó de potassa, infusió de cua de cavall.

Oïdi Sofre, bicarbonat sòdic, sabó de potassa i infusió de cua de cavall.

Erugues Bacillus Thuringiensis i infusió de tomata

Pugons 

Oli de parafina, infusió de tanarida, infusió de cua de cavall, sabó  
de potassa, piretre, infusió de tomata, infusió d’all, infusió de  
carxofa (només algunes sp.), infusió d’ortiga i trampes cromàti-
ques.

Blat orb Oli de parafina, infusió de donzell, infusió de tomata, sabó de  
potassa i trampes cromàtiques.

Trips Oli de parafina, infusió de Ajenjo, infusió de tomata,  sabó de 
potassa i trampes cromàtiques.

Tisoretes Trampes de cartró i infusió de tomata

Annex II: REmEIS ECOLòGICS COm A SOLUCIÓ A LES PLAGUES.
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Annex III: REGO I CALEnDARI DE tASqUES DE L´hORt. 

ESPÈCIE REG
SEmBRA, tRASPLAntACIÓ I COLLItA.

G F m A m J J A S O n D

Bleda Freqüent i regular

All Escàs

Alfàbega Freqüent

Api Regular

Albergínia Freqüent

Carabasseta Freqüent i abundant

Carabassa Regular

Canonges Freqüent i regular

Ceba Regular

Col Freqüent i regular

Floricol Freqüent i regular

Escarola Freqüent i regular

Espinacs Freqüent i regular

Pèsols Freqüent i regular

Faves Esporàdic

Bajoques Regular

Encisam Freqüent i regular

Dacsa Freqüent, regular, Abundant

Meló Escàs

Nap Freqüent i regular

Creïlla Regular

Cogombre Freqüent i abundant

Julivert Freqüent i regular

Pebrera Regular i abundant

Porro Freqüent i abundant

Rave Freqüent i regular

Remolatxa Freqüent i regular

Meló d’aigua Regular

Tomata Freqüent i regular

Carlota Freqüent i regular

collita transplantació sembra sembra protegida
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Annex IV: ASSOCIACIOnS DE COnREUS.

COnREUS ASSOCIACIOnS FAVORABLES ASSOCIACIOnS 
DESFAVORABLES

Bledes Bledes, col, bajoca, pebrera, rave, tomata 
i carlota

Camaroja Camaroja, espinacs i rave

All
All, alfàbega, albergínia, escarola, encisam, 
cogombre, pebrera, remolatxa, tomata i 
carlota.

Col, pèsol, faves, bajoques 
i porro.

Alfàbega Alfàbega, bajoca, cogombre, pebrera i 
tomata.

Api Api, albergínia, col, espinacs, bajoques, 
cogombre, pebrera i tomata Creïlla i carlota

Albergínia
All, api, albergínia, borratja, ceba, col, 
escarola, espinac, bajoques, creïlla, porro, 
rave i carlota.

Cogombre

Borratja Albergínia, borratja, espinac i cogombre.

Calabcacín Calabacin, guisante, judía, lechuga y 
patata

Carabasseta Carabasseta, pésol, bajoques, encisam i 
creïlla. Creïlla

Ceba
Albergínia, ceba, col, escarola, encisam, 
meló, cogombre, porro, remolatxa, meló 
d’aigua, tomata i carlota.

Pèsols i bajoques.

Col

Bledes, api, albergínia, carabassa, ceba, 
col, escarola, espinacs, pèsols, bajoques, 
encisam, nap, creïlla, cogombre, pebrera, 
porro, remolatxa, tomata, carlota.

All.

Escarola All, albergínia, ceba, col, escarola, espinac 
i porro.

Espinacs
Camaroja, api, albergínia, borratja, col, 
escarola, espinacs, pèsols, faves, bajoques, 
encisam, pebrera, porro, rave i tomata.

Pèsols
Carabasseta, col, espinacs, encisam, dacsa, 
meló, nap, cogombre, pebrera, rave, meló 
d’aigua, tomata i carlota.

All, ceba, bajoques i porro.

Pèsols Espinac, faves, encisam, dacsa i creïlla. All i porro

Meló Ceba, pèsol, encisam, dacsa i meló.
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COnREUS ASSOCIACIOnS FAVORABLES ASSOCIACIOnS 
DESFAVORABLES

Bajoques

Bledes, all, alfàbega, api, albergínia, cara-
basseta, carabassa, col, espinacs, bajoques, 
encisam, dacsa, creïlla, cogombre, rave, 
pebrera, tomata i carlota.

All, ceba, porro, pèsol, 
faves i remolatxa.

Encisam

All, albergínia, carabasseta, carabassa, 
ceba, col, espinacs, pèsol, faves, bajoques, 
encisam, meló, nap, cogombre, pebrera, 
porro, rave, remolatxa, meló d’aigua, 
tomata i carlota.

Dacsa o blat de 
moro

Carabassa, pèsol, faves, bajoques, dacsa, 
meló, creïlla, cogombre i meló d’aigua.

Nap Col, pèsol, encisam, nap, cogombre i 
remolatxa. Rave

Creïlla Albergínia, carabasseta, col, faves, ba-
joques, dacsa, creïlla, porro, rave i carlota

Api, carabassa, cogombre, 
pebrera i tomata.

Cogombre
All, alfábega, api, borratja, ceba, col, pèsol, 
bajoques, encisam, dacsa, nap, cogombre, 
rave, remolatxa.

Albergínia, creïlla, tomata.

Pebrera o 
pebrot

Bledes, all, alfàbega, col, espinacs, pèsols, 
encisam, creïlla, bajoques, pebrera, porro 
i rave.

Creïlla

Porro
Api, albergínia, ceba, col, escarola, 
espinacs, encisam, creïlla, pebrera, porro, 
remolatxa, tomata i carlota.

All, pèsol, faves, bajoques, 
rave.

Rave
Bledes, camaroja, api, albergínia, espinacs, 
pèsols, bajoques, encisam, creïlla, cogom-
bre, pebrera.

Nap i rave

Remolatxa All, ceba, col, encisam, nap, cogombre, 
porro. Fesol

Meló d’aigua Ceba, pèsols, encisam i dacsa.

Tomata
Bledes, all, alfábega, api, ceba, col, es-
pinacs, pèsols, bajoques, encisam, porro, 
rave, tomate i carlota.

Cogombre i creïlla.

Carlota
Bledes, all, albergínia, ceba, col, pèsols, 
bajoques, encisam, creïlla, porro, rave, 
tomata I carlota.

Api
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