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1. Conèixer les característiques de terra on creixen les plantes.
Conèixer el sòl del nostre hort escolar, les característiques, composició i estructura, és l'objecte
d'aquesta unitat. Proposem pràctiques encaminades a aconseguir un bon equilibri i fertilitat.
El sòl és el lloc on es desenvoluparan les plantes de l'hort escolar, amb infinitat de relacions i
interconnexions amb altres elements i organismes, en uns processos naturals complexos que
simplement hem d'afavorir. En ell les arrels exploren, associant-se amb fongs, bacteris i altres
microorganismes, a la recerca d'aigua, aliment i els minerals necessaris per al seu
desenvolupament.

Conèixer com és aquest sòl, els seus usos anteriors, la roca mare, els seus components,
l'estructura i el contingut en matèria orgànica, ens aportarà informació molt rellevant. Amb
ella podem organitzar adequadament el pla de fertilització, les tasques de conreu, els cultius a
realitzar, els intervals i durada dels regs i moltes altres actuacions que detallem en aquesta
unitat.
Comencem amb un "anàlisi" del sòl, realitzat pels alumnes en el mateix hort, on descobriran les
potencialitats, les fortaleses i els aspectes positius. També identificaran les seues mancances,
els aspectes sobre els quals caldria intervenir i prestar especial atenció. Aquest "anàlisi" és
recomanable realitzar-lo periòdicament, potser anualment, per observar la seua progressió i
comprovar que amb el temps i les bones pràctiques evoluciona positivament.
1.1. Historia del terreny, usos anteriors.
Conèixer la història del terreny en què s'ubica l'hort escolar i les activitats que anteriorment
s'han realitzat en ell, ens ofereix dades molt valuoses. És interessant que els alumnes puguen
realitzar entrevistes a la gent major de la zona, als agricultors, als administradors locals i als
antics propietaris. Unes fotos aèries ens ajudaran enormement i són molt accessibles.
És interessant conèixer si anteriorment eren camps de conreu (de secà o de regadiu) i quin tipus
de cultiu es va realitzar. També si ha estat abandonat i per quant de temps. Potser
anteriorment era una zona d'aparcament, molt atapeïda, o que sobre ell es realitzara alguna
activitat industrial o de magatzem i apilament de materials.
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També hem de conèixer quant temps està sent usat com a pati del centre escolar i si en el
moment de les obres es va alterar aquest lloc: escombrera, anivellat, farcit, etc. Es pot donar la
circumstància que tot el pati de l'escola es trobe pavimentat i s'opte per construir l'hort sobre
aquest paviment, de manera que quedaria elevat. En aquest cas s’aportaria material extern,
terra d'un altre lloc de la qual serà convenient esbrinar l'origen.
1.2. Vegetació espontània.
Observarem detingudament les plantes que creixen espontàniament a la terra de l'hort o en els
seus voltants. Moltes d'elles són bons indicadors de com és el sòl que es troba sota elles.

La presència d’estos cards ens indica terra argilosa.

La presència d'arbres i arbustos ben desenvolupats ens indica sòls profunds, on les arrels de les
plantes poden créixer en tot el seu potencial. Aquest serà un excel·lent indici. Igualment ho serà
si l'herba espontània és abundant: on creix bé l'herba, ho faran també les hortalisses.
La presència de joncs ens parla de sòls entollats o amb aigües freàtiques molt superficials.
Alguns tipus de cards proliferen sobre terres que tendeixen a l’entollament, que retenen molta
aigua, generalment per l’elevada proporció d'argila. En canvi la cua de cavall, també amant de
l'aigua, prefereix les terres arenoses, on s'estableix.
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A les ortigues els agraden especialment els sòls rics en matèria orgànica, porosos, humits,
ideals per a l'hort. La seua presència és un bon indicador que el sòl està ben fertilitzat.

1.3. Roca mare.

Roca mare calcària reaccionant a l'àcid aplicat

El sòl es forma per disgregació i meteorització de la roca mare. Per tant, aquesta determina les
característiques de la terra que hi ha sobre ella. És fonamental conèixer el tipus de roca a partir
de la qual s’ha format el sòl de l’hort i la seua composició. Ens seran de gran ajuda els mapes
geològics, i són de fàcil accés.
Quan en el propi hort, o les seues proximitats, aflora la roca mare, és molt interessant
determinar si està composta o no per carbonat càlcic (calç). Ho fem mitjançant una senzilla
prova. Per a fer-ho, proposem realitzar la pràctica nº 1 que apareix en aquesta unitat. En cas de
no comptar amb presència de roca mare, o trobar-se l'hort sobre zona sedimentària (molt
habitual a la zona de costa valenciana i a la conca dels rius), farem la pràctica al laboratori
utilitzant pedres del propi hort.
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Pràctica nº 1.
Presència de carbonat càlcic.

Material:
-Roca mare o pedres de l'hort
-Compta gotes
-Àcid clorhídric diluït al 10% o vinagre
-Equip de protecció personal
Atenció! A
 questa prova s'ha de realitzar amb les degudes mesures de seguretat.
Apliquem 3 o 4 gotes d'àcid sobre la superfície neta de la roca i observem els seus efectes
immediats. Només quan es produeix bombolleig (per emissió de diòxid de carboni) estem
davant d'una roca formada per carbonat càlcic, anomenada roca calcària.
En cas d'utilitzar vinagre, com és un àcid poc concentrat, el bombolleig serà molt menys
perceptible. Aboquem més quantitat de líquid.

La roca bàsica o calcària està composta per carbonat càlcic, soluble en l'aigua, que impedeix
que les plantes puguen absorbir adequadament alguns minerals, com el ferro. En aquest cas,
en alguns tipus de plantes, com les maduixes, pot aparèixer la clorosi fèrrica, molt
característica per les taques grogues de les fulles.
El ferro pot estar present a la terra, però inhibit per la presència d'abundant calç. La solució,
per tant, no és incorporar més ferro a la terra, sinó realitzar actuacions perquè aquest ferro
quede lliure i siga soluble per a les arrels. La més usada en agricultura ecològica és la
incorporació d'abundant matèria orgànica compostada (fem madurat) que acidifica,
neutralitza els efectes de la calç i afavoreix els processos biològics de la terra.
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1.4. El pH de la terra i de l'aigua de reg.
El pH de la terra és la mesura de l'acidesa o alcalinitat de la terra. Les mesures del pH
s'executen en una escala de l’1 al 14, sent el 7 la mitjana neutra. Per sota de 7 es troben les
terres àcides i per sobre de 7, les alcalines o també anomenades bàsiques.
ESCALA pH

1
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3

4

Terres àcides

5

6

7
Neutre

8

9

10

11

12

13

14

Terres alcalines

És molt important conèixer si el nostre sòl és àcid, alcalí o s'aproxima a la neutralitat. El pH és
un factor fonamental, ja que és el determinant de molts processos químics que tenen lloc a la
terra. El pH condiciona el creixement de la planta, afavorint o limitant l'absorció de determinats
nutrients i elements minerals.
El pH està directament relacionat amb la presència de carbonat càlcic a la roca mare (veure
punt anterior 1.3). Les actuacions a l'hort han d'estar encaminades a que els valors de la terra
s'aproximin al neutre. Si fem mesures periòdiques (poden ser anuals), observarem la seua
evolució. Amb un maneig adequat qualsevol sòl tendeix a la neutralitat.
Cada tipus de planta prefereix o prospera en unes determinades condicions de pH. El rang
òptim, per a la majoria, oscil·la entre 6 i 7,5. Els valors extrems d’acidesa i alcalinitat són
factors limitants per a moltes plantes. A la següent taula apareixen algunes plantes
classificades en funció del tipus de sòl en què millor es desenvolupen.

Plantes que prefereixen sòls
àcids
Maduixa
Gerd
Arboç

Plantes que prefereixen sòls
bàsics o alcalins
Api
Carxofa
Tòfona

Per conèixer aquests valors en el propi hort podem fer servir un mesurador de pH digital o
adquirir en botigues especialitzades unes tires reactives mesuradores de pH. El rang estarà
comprès, aproximadament, entre 5 i 9. També podem fer servir les de rang entre 1 i 14, encara
que els resultats no seran tan precisos.
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Pràctica nº 2.
Mesura pH de la terra.

Material:
-Recipient petit de vidre
-Mesurador de pH digital o tires reactives
-Aigua destil·lada
-Cullereta
-Terra de l'hort
Dins del recipient de vidre, barregem la terra amb aigua destil·lada en una proporció
aproximada d'1 x 3, una part de terra per tres d'aigua. Remenem bé i introduïm l'aparell
mesurador o les tires de pH.
Haurem de seguir les instruccions dels fabricants perquè els resultats siguen els correctes.
En el cas de les tires reactives, caldrà esperar que s'evapore la humitat per fer una lectura
correcta. Aquestes es tenyeixen segons els ions que hi ha dissolts en la solució. Els ions negatius
donaran sòls alcalins i, els positius, àcids.

Ja hem indicat que el pH condiciona els processos de la terra i la solubilitat dels minerals.
Alguns minerals en sòls bàsics són més solubles, es troben a disposició de la planta en major
proporció, i altres, en sòls àcids (amb un pH baix).
Les plantes que creixen sobre sòls excessivament àcids poden patir toxicitat per excés d'alguns
minerals, com el manganès, així com deficiències de nutrients com el calci o el magnesi.
Les plantes que creixen sobre sòls excessivament alcalins o bàsics, trobaran dificultats
d'absorció de ferro per l'excessiva presència de calç, així com el fòsfor o el bor.
També és molt recomanable conèixer el pH de l'aigua de reg de l'hort, que a l'igual que el sòl,
condiciona el desenvolupament de les plantes. En aquest cas la mesura la realitzem
directament sobre l’aigua. Podem comparar-la amb el pH de l'aigua de pluja, compresa entre
5,0 i 5,5.
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1.5. Composició i estructura.
El sòl està compost per minerals, matèria orgànica, aire, aigua i petits organismes vegetals i
animals. Segons la granulometria dels minerals, ordenats de menor a major grandària, trobem
argiles, llims, sorres, i graves. La mida de les partícules minerals determina les seues propietats
físiques: textura, estructura, capacitat de retenció i drenatge de l'aigua, ventilació...
En cada sòl aquestes es troben en proporcions diferents. Per això és convenient que els alumnes
coneguin la del seu hort. Realitzant les pràctiques nº 3 i 4 d'aquesta unitat podem arribar a
bones conclusions.

Pràctica nº 3
Estratificació de la terra de l'hort per granulometria

Material:
-Mostra de terra de l'hort
-Recipient de vidre gran transparent amb tapa
-Aigua
Omplim amb terra aproximadament la meitat del recipient i afegim aigua fins a les proximitats
del coll. Tapem i agitem amb força. Deixem reposar en posició vertical, en un lloc ben visible per
als alumnes, durant una setmana. Observarem cada dia.
Les partícules minerals precipiten per aquest ordre:
Grava. A l'instant, quedarà en el fons (no serà visible per la terbolesa).
Sorra. En uns pocs segons, es dipositarà sobre les graves.
Llims. En unes hores quedarà completament conformat aquest estrat.
Argiles. En uns 7 dies ja s'haurà precipitat aquesta partícula, observant l'aigua neta i
cristal·lina.
Opció: podem realitzar aquesta pràctica amb terres de diferents llocs, per comparar.
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Pràctica nº 4
Contingut en argila

Material:
-Mostra de terra de l'hort
-Una mica d'aigua
Es pren un grapat de terra, el que càpiga en el palmell de la mà, i li retirem les pedretes i altres
elements grans. Li anem afegint amb l'altra mà gotetes d'aigua, pastant a poc a poc, fins a
formar una bola ben humida i compacta. Hem de procurar que l'aigua no siga excessiva. Sobre
el propi palmell de la mà, li donem forma de "xurro". A partir d'aquest "xurro" comencem a fer
una "rosquilla", intentant unir, molt a poc a poc, els dos extrems.
A major presència de sorra, abans es clivellarà la terra.
A major presència en argila, més podrem enrotllar sense clivells.
La terra amb bon equilibri entre amb dues s'anomena franca.
Opció: podem realitzar aquesta pràctica amb terres de diferents llocs, per comparar.

10

En funció de la mida de les partícules minerals de terra, podem parlar de sòls argilosos, terres
sorrenques i sòls francs.
Els sòls argilosos tenen pors molt petits per a l'aigua i l'aire, el que fa que siguen compactes,
pesats, humits i amb més dificultat per al creixement de les arrels. Aquests sòls retenen molt
bé la matèria orgànica: l'argila s'uneix a l'humus, formant el complex húmic-argilós, que
confereix estabilitat a tots dos. Les tasques cal realitzar-les amb la humitat adequada, en cas
contrari fem mal l'estructura. Són fèrtils, però difícils de treballar quan estan molt secs o massa
humits.
Els sòls sorrencs, de pors més gruixuts, permeten fàcilment l'intercanvi de gasos i aigua i
ofereixen major facilitat per al desenvolupament de les arrels. Podem fer tasques amb major
amplitud de rang d'humitat, són solts i es treballen amb més facilitat; però tendeixen a
assecar-se ràpidament i retenen malament la matèria orgànica i els nutrients. Una frase
repetida és: "els sòls argilosos donen dolors d'esquena, els sorrencs de cap", per la complicació
que és gestionar aquí la matèria orgànica: en els sòls sorrencs es recomana afegir-la en poca
quantitat i freqüentment. Els regs han de ser més freqüents.
Els sòls francs són barreges equilibrades d'argila, llim i sorra. Són fèrtils i en assecar-se formen
petits terrossos que es desfan. És fàcil de treballar i amb bona reserva de nutrients. Manté la
humitat i drena lliurement l'excés d'aigua. En ells les arrels creixen amb facilitat i aprofiten
millor els recursos disponibles. Reté bé la matèria orgànica, el que permet una millor absorció i
infiltració de l'aigua.
1.6. Contingut en matèria orgànica.

El cuc de terra és un bon indicador de matèria orgànica en el nostre sòl.

La matèria orgànica és el producte de la descomposició de vegetals i animals morts. Pot
emmagatzemar gran quantitat d'aigua i és rica en minerals i nutrients per a les plantes. La
matèria orgànica, juntament amb els microorganismes de la terra, aporten i alliberen nutrients
a la vegada que uneixen les partícules minerals entre si. D'aquesta manera es creen les
condicions perquè les plantes respiren, absorbeixin fàcilment l’aigua i els nutrients i
desenvolupen les seues arrels.
Cucs, bacteris i fongs produeixen humus, que és una forma estable de matèria orgànica.
L'humus reté aigua i nutrients i amb la seua estabilitat ajuda a prevenir l'erosió. A l'hort escolar
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ecològic hem d'estimular l'activitat dels microorganismes de la terra. Per a això és important
mantenir o aportar una quantitat adequada de matèria orgànica.
Per conèixer la quantitat i qualitat de la matèria orgànica present a l'hort escolar, podem
realitzar la següent pràctica nº 5.

Pràctica nº 5.
Contingut en matèria orgànica

Material:
-Mostra de terra de l'hort
-Aigua oxigenada de doble concentració
-Comptagotes
-Guants per a protecció personal
Amb el comptagotes aboquem unes quantes gotes d'aigua oxigenada, poden ser 10, sobre la
terra de l'hort. La matèria orgànica continguda en ella, a l'entrar en contacte amb l'aigua
oxigenada, reacciona alliberant oxigen (s'oxida) i produeix efervescència perceptible a simple
vista.
L'absència de bombolleig indica absència de matèria orgànica.
Les bombolles grans assenyalen matèria orgànica fresca.
Si el conjunt de bombolles són petites, la matèria orgànica està bé descomposta.
Efervescència perllongada indica una bona estabilitat de la matèria orgànica.
Opció: Es pot gravar amb un mòbil tot el procés de bombolleig, per poder comparar amb anys
vinents.
Opció: podem realitzar aquesta prova sobre diferents tipus de terra.

En funció dels resultats obtinguts de la qualitat i quantitat de matèria orgànica i en funció de
les característiques del nostre sòl, realitzarem el pla de fertilització. Això ho tractarem en el
següent apartat.
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2. Alimentar el sòl.
En el sòl es multipliquen milers de formes de vida, la majoria invisibles als nostres ulls. En
només 100 m2 de terra fèrtil podem trobar més de 3 milions de petits invertebrats: insectes,
aranyes, cucs i altres animals diminuts. La terra que cap en una cullera sopera pot contenir
més d'un milió de bacteris beneficiosos, a més de centenars de milers de cèl·lules de llevats i
petits fongs.
Tota aquesta vida, a la qual no se sol prestar la deguda atenció, és la que realment fa funcionar
l'hort. Per això en agroecologia sempre és considera que s'ha d'alimentar la terra, no la planta.
Seguidament presentem alguna tècnica i materials per fer-ho.

2.1. Abonaments verds.
Aquesta tècnica consisteix a sembrar una o diverses espècies de plantes sobre l'hort, o part
d'ell, amb la finalitat de ser triturades i incorporar-les a la terra per augmentar l'activitat
biològica, aportar nous nutrients, o per recuperar terrenys atapeïts i estèrils. En sòls molt
degradats pot ser el primer cultiu que es realitze sobre l'hort, abans de començar amb les
hortícoles.
Podem emprar lleguminoses (veça, fava ...), civada, mostassa, sorgo... que seran triturades
sobre el propi hort al moment de la seua floració. Les primeres ens faran una aportació extra
de valuós nitrogen. Amb un conreu superficial les incorporem a la terra, on seran degradades.
2.2. Adobs orgànics naturals.
Per a la fertilitat del nostre hort i en funció dels resultats observats en la pràctica nº 5 sobre
quantitat i qualitat de la matèria orgànica, podem fer aportacions anuals de fertilitzant en sòls
argilosos o francs, menys abundants i freqüents en els arenosos.
Recomanem aplicar fems del propi lloc, els quals ens els pot facilitar qualsevol ramader local.
Intentar evitar les granges molt intensives, que poden contenir productes no desitjats, i que
estiga prou compostat.
Si a la població es realitza recollida selectiva de residus orgànics, és convenient utilitzar el
compost obtingut de la seua descomposició. És un meravellós recurs pedagògic.
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També podem acudir a la cooperativa o botigues especialitzades en productes agrícoles, on
trobarem productes certificats per a ús en agricultura ecològica. L'humus de cuc és l'elecció
ideal.

Humus de cuc per a realitzar una aportació de matèria orgànica a l'hort

2.3. Compost.
Qualsevol residu de l'hort sempre es pot transformar en un bon compost.
Les pròpies hortalisses un cop finalitzada la producció, les fulles dels arbres i arbustos
caducifolis, o les restes de poda, poden ser incorporats a una compostera amb l'objectiu
d'aconseguir un bon fertilitzant, amb el qual alimentar el sòl de l'hort.
Aquest és un procés que realitzaran els fongs i microorganismes descomponedors. Els alumnes
només han de conèixer alguns principis d'aquesta senzilla tècnica perquè puga arribar a bon
port.

El procés de compostatge requereix de bona humitat.
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3. Conreu i preparació de la terra.
Perquè les arrels de les plantes puguen desenvolupar-se adequadament, la terra ha d'estar
tova, humida, amb adequada ventilació, nivell de matèria orgànica acceptable i bona activitat
biològica de la terra.
Si algun d'aquests paràmetres no està al punt adequat, hem de corregir-ho abans de començar
el cultiu.
En l'apartat 1 d'aquesta unitat trobaràs pràctiques per poder determinar quines són les
concretes de cada hort escolar.
3.1. Saó.
La saó és el grau d'humitat ideal de la terra per realitzar la sembra i altres labors. Especialment
en el moment de començar el curs, quan hem de preparar l'hort per a tot l'any, és interessant
determinar el grau d'humitat.
Si la terra està massa seca, treballar-la serà molt més dur, a més que trencarem els aglomerats
i esmicolarem en excés, dificultant la ventilació sota la labor. Per contra, si la terra està massa
humida, es pasta i compacta, i quedarà molt dura.
Per conèixer la saó de la terra de l'hort, amb una aixada cavem en un punt que puga ser
representatiu. Prenem un grapat de terra i el premem fermament amb la mà. Si a l‘obrir la mà
la terra es disgrega, li falta humitat: haurem de regar; si solta aigua o es converteix en fang, li
sobra: caldrà esperar uns dies a què s'evapore. Quan al deixar anar, la terra roman unida,
sense formar fang, llavors es troba en el punt òptim.

Punt òptim de saó per treballar la terra.

3.2. Desbrossament de vegetació silvestre.
Abans de començar el cultiu hem de tallar i arrancar totes les herbes silvestres que hagen
sorgit durant l'estiu i les plantes de l'any anterior que ja han acabat el seu cicle. Llevem les
herbes dels cultius plurianuals, de les bardisses, de sota dels arbres, i dels caixons de maduixes.
És convenient apilar-ho tot i compostar-ho.
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Aquesta tasca poden realitzar-la perfectament amb el grup d'alumnes. En el cas dels més
menuts, podem demanar ajuda a les mares i pares, a la brigada municipal, o qualsevol altra
persona.
3.3. Aportació de matèria orgànica.
És el moment de valorar si s'hi incorpora matèria orgànica o no, el tipus i les quantitats. Sobre
bancals profunds i parets en crestall ja en funcionament, és el moment adequat; també en els
mini-horts i en el bancal en pla, abans de preparar la terra.
Quan sobre el nostre sòl creix en abundància l'ortiga, el curs anterior ha sorgit algun que altre
problema amb pugons i fongs i si amb la pràctica nº 5 d'aquesta unitat detectem alts valors de
matèria orgànica, potser es pot deixar de fer aportacions per un temps.
En canvi, si el nostre sòl és molt sorrenc, els nivells de matèria orgànica són baixos i l'any
anterior els cultius van col·lapsar amb antelació, necessita una aportació. En el cas de llaurar i
cavar la terra, la matèria orgànica l’aportem amb antelació.

També adobarem segons les hortalisses a sembrar o trasplantar. Les tomaques, creïlles i dacsa
són molt exigents en matèria orgànica. D’altra banda, els alls són molt sensibles a l’excés i no
adobarem on els sembrarem. Faves, pèsols i bajoques tenen la capacitat de fixar el nitrogen de
l’atmosfera i tenen suficient matèria orgànica amb la que els quede del cultiu anterior.
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3.4. Conreu mecànic.
El grau de compactació de la terra de l'hort escolar es determina introduint una eina a la terra,
com una aixada o una paleta d’hortolà. Ho farem en diversos punts. Si està atapeïda, dura i no
penetra amb facilitat, caldrà llaurar o cavar per deixar-la solta; si està solta, podem conrear
directament sobre esta. En cas de llaurar o cavar, la terra haurà d'estar amb saó, realitzant un
reg previ si ho requereix.
En els horts escolars, de mida mitjana o gran, que es cultiven pel mètode d'hort en pla o
cavallons, a l'inici de cada curs es realitza un llaurat a tota la superfície, per airejar i remoure la
terra. L'ajuda d'un petit motocultor es fa necessària. De nou podem demanar ajuda al grup de
pares i mares, o la brigada municipal. També l'utilitzarem per muntar els bancals profunds o les
parets en crestall.

3.5. Conreu manual.
Si la superfície a treballar no és gran, o només volem preparar un petit espai, podem fer-ho
amb el sistema tradicional de cavar amb l'aixada. Farem servir una amb les dimensions
adequades. Com a curiositat, la unitat de superfície agrícola, anomenada peonada, és
l'equivalent a la terra que cava un peó amb una aixada durant una jornada de treball.
També la forca de doble mànec és una bona opció, molt més ràpida i menys cansada que
l'anterior. Amb ella avançarem cap enrere, sense trepitjar el llaurat. Un cop acabat, esmicolem
els terrossos amb el revés de l'aixada.
Seguidament fem els cavallons en cas de reg a manta. Per hort en pla: rasclem, retirem pedres
i deixem la terra preparada per a la realització de les sembres i trasplantaments.
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3.6. Barreja per a contenidors.
Les taules elevades, els calaixos laterals, grans tests, o contenidors, hauran d'emplenar-se amb
un substrat molt més ric en nutrients, ja que l'espai per a les arrels és molt reduït.
Si disposem de terra d'hort, una proporció adequada és meitat de terra i meitat de matèria
orgànica, que pot ser compost, humus de cuc o un altre producte de bona qualitat. És
convenient tamisar la terra amb un sedàs de calat de 7 mm per retirar les pedretes. En cas de
terra argilosa podem afegir una mica de sorra porosa, no més del 10%.
Quan no disposem de terra, una bona opció és adquirir terra vegetal ja preparada, o
aconseguir fibra de coco per barrejar amb alguns dels tipus de matèria orgànica esmentada en
el paràgraf anterior. Qualsevol contenidor utilitzat per al cultiu de plantes ha de comptar amb
un adequat drenatge, que evite problemes de retenció d'aigua i embassament.

3.7. Tècniques per evitar l'erosió i pèrdua de nutrients.
El sòl és, al costat de l'aigua, el major tresor de l'hort. Conservar i millorar-lo és un dels
principis de l'agroecologia. Les següents pràctiques ens ajudaran:
-En terrenys desnivellats, fer solcs i cavallons seguint les corbes de nivell.
-Regar prou, però mai en excés, per evitar la lixiviació o rentat dels nutrients a capes inferiors,
inaccessibles per a les arrels.
-Compostar els residus de l'hort, per incorporar-los.
3.8. Mesures per evitar l'atapeïment.
A més de no treballar la terra fora de saó, especialment les argiloses, i fer aportacions regulars
de matèria orgànica, podem fer que es mantiga tova durant temps prolongat si tenim en
compte les següents recomanacions:
-Afavorir la presència de cucs de terra i altres animals del sòl.
-Trepitjar el menys possible a prop de les plantes.
-Evitar embassaments prolongats.
-Evitar trepitjar sobre terra molt humida.
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4. Control d'herbes adventícies.

Un dels majors problemes que podem trobar a l'hort escolar és que les herbes no desitjades
proliferen en excés i competeixin amb les hortícoles. A més, algunes d'elles tenen estratègies
que dificulten el seu control i, fins i tot, poden arribar a fer-nos desistir de conrear certes
varietats, perquè impedeixen que arriben a bon terme. Perquè això no passi, detallem alguns
aspectes a tindre en compte.
4.1. Evitar les llavors de plantes no desitjades.
Les nostres hortícoles poden compartir espai amb algunes herbes adventícies, les quals
incrementen la biodiversitat i generen sinergies positives. Però en cap cas hem de permetre
que dispersen les seves llavors, ja que en les pròximes temporades haurem de dedicar molt de
temps al desherbat.

El desherbat manual és imprescindible a l'hort ecològic.

Tampoc hem d'afegir al compost plantes amb llavors si no estem segurs que aquest arribarà a
la temperatura d'esterilització d'aquestes. En cas de no arribar als 60 ºC a l'interior del
compostador, acabarem sembrant herbes a l’hora que fertilitzem.
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4.2. Plantes invasores d'actuació especial.
De vegades les plantes no desitjades adopten estratègies especials per perpetuar-se i
proliferar. És el cas de la juncia, el gram i el Ailanthus.
Juncia (Cyperus rotundus)

La juncia és una herba dotada d'un robust sistema d'arrels i rizomes subterranis,
extremadament resistent i invasiu en els horts. A més, quan emergeix de la terra és capaç de
perforar creïlles o cogombres. Tampoc els encoixinats orgànics la inhibeixen. Si deixem que
prolifere, ens portarà anys controlar-la.
La principal estratègia a realitzar és retirar del camp tot brot que emergeix sobre la terra tan
ràpid com aparega, donant un cop profund amb l'aixada i tallant, si pot ser, tota la part verda.
Amb això anirem afeblint els seus òrgans de reserva.
Aquesta herba tallada no hem de deixar-la sobre el sòl, ja que tornarà a emetre arrels, ni
tampoc incorporar-la al compost. Prepararem un recipient on dipositem totes les tallades.
Per al seu control és important que aprenguem a identificar-la bé, en tots els seus estadis.
També ho farem amb els seus rizomes, de color negre. Quan remenen la terra i apareguen, els
incorporarem a l'esmentat recipient específic. L’encoixinat de malla plàstica anti-herba pot ser
una bona solució temporal.

Exemple de recipient específic per a aquestes invasores d'actuació especial.
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Grama (Elytrichia repens)
És una planta perenne, el rizoma de la qual té nombroses arrels petites que s'estenen a gran
distància i poca profunditat, sembrada per crear praderies artificials. Causa menys problemes a
l'hort que la juncia, però en cas de detectar la seua presència, hem d’arrencar sempre en
profunditat i depositar-la en el recipient, ja que en cas de deixar-la sobre la terra o el compost,
emetria noves arrels.
Ailanthus (Ailanthus altissima)

És un arbre ornamental de fulla caduca molt utilitzat en jardins al Sud d'Europa. És originari de
la Xina i és de ràpid creixement. A Espanya està catalogada com a espècie exòtica invasora.
Produeix una enorme quantitat de fruits cada any i té una gran capacitat de rebrot. A sota o en
les proximitats d'un Ailanthus difícilment podrem instal·lar l'hort. Les tiges, tallades, tornen a
rebrotar.
4.3. Evitar els fems poc compostats.
No tots els fems són convenients per a l'hort. Quan procedeix de bestiar extensiu i està poc
madurat, estarem incorporant llavors que ens complicaran el cultiu i ens requerirà temps
addicional.
En el cas probable que part d'aquestes llavors siguen d'ortigues, dificulta enormement la seua
retirada manual pel grup d'alumnes i el maneig general de l'hort. Les llavors de plantes
silvestres poden tenir una latència (retard en la germinació) de diverses dècades. Durant tot el
temps estarem arrencant herbes.

Comparativa visual d'un fem madur (esquerra) amb fem immadur (dreta)
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4.4. Encoixinat.
L’encoixinat consisteix en cobrir el sòl on s’està desenvolupant el cultiu. És la millor manera de
protegir els cultius i la terra on creixen. Un dels molts beneficis que té és que evita el
naixement d’herbes competidores dels cultius, gràcies a l’ombra que proporciona, sempre que
el material i la seua grossor siguen adequats.
Els materials que se solen utilitzar com encoixinat són molt diversos: palla, fulles plàstic...

4.5. Birba.
Les herbes nascudes no desitjades s'han d’arrencar com més aviat millor. Un dels avantatges
de la realització de planters és que en molt poc espai tenim les plantes i les cures de desherbat
es realitzen molt ràpidament.
Des que trasplantem les hortalisses a l'hort, periòdicament llevem amb la mà l'herba al seu
voltant. Ens podem ajudar també amb birbadores i aixades. Amb aquestes remenem
superficialment la terra, la qual cosa l’aireja i l'ajuda a mantenir la humitat.
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L’aixada de roda és especialment útil en superfícies majors o per al control d'herbes en zones
temporalment no cultivades. Es pot adquirir al mercat o construir a partir d'una vella bicicleta.
Les opcions d'eines a incorporar són molt variades.
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