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1. Consideracions prèvies. 

"El naixement de les llavors és un dels moments més transcendents i il·lusionants a la vida d'un                 

hort." 

Algunes de les qüestions que se'ns plantegen quan ja tenim preparada la terra de l'hort escolar                
són: Com plantem? De llavor o de trasplantament? En planter o directament a la terra? En                
aquesta unitat i en la següent, “Sembra i trasplantament”, intentarem donar resposta a             

aquestes preguntes. 
 

1.1. Avantatges dels planters. 

La majoria de professionals de l'agricultura ecològica tenen aquesta màxima: "Tot el que es              

puga trasplantar, a planter". Coneixen bé les virtuts d'aquesta pràctica: 

● Es pot instal·lar en qualsevol lloc, fins i tot en interiors 
● És portàtil (la majoria) 
● La planta està protegida de les inclemències meteorològiques 

● Realitzem un perfecte control de la humitat i la temperatura 
● Aconseguim naixements més primerencs 
● No hi ha competència amb les plantes no desitjades 

● Evitem que les seues primeres fulles siguen devorades pels fitòfags 
● En molt poc espai s'inicien multitud de plantes 

● Permet començar el procés mentre l'hort està ocupat per un altre cultiu 

El mateix hort escolar, tant per les seues reduïdes dimensions, com per l'abundància de "mà               

d'obra" i dedicació, pot funcionar en si mateix com un planter, on les cures seran constants.                
Buscar l'equilibri entre planter i sembra directa serà el fruit de la nostra experiència. Podem               

experimentar i també combinar les dues pràctiques. 

L'aula (amb persianes alçades) és un lloc adequat per als nostres planters. A l’aula, i abans de                 

sortir a l'hort, veiem i percebem tots els processos que es succeeixen des que s'inicia el cultiu. 

1.2. Plantes que admeten trasplantament. 

Sembra preferiblement en planter 

Encisam, escarola, ceba, porro, bleda, tomaques, pebrera, albergínia, carabassa, col, coliflor,           

bròquil, julivert, meló d'Alger, api.. 

 

Algunes espècies podem reproduir-les per via vegetativa, en xicotets vivers, com la carxofa,             

l’espàrrec, la maduixa, les aromàtiques… 
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1.3. Plantes que no admeten trasplantament. 

Algunes hortícoles, especialment les que es consumeix la seva arrel, són de difícil             

trasplantament.  

Sembra directa 

Carlota, remolatxa, creïlla, all, canonges, blat de moro i gira-sol.  

Altres com la fava, el cogombre, el pèsol, les carabasses i l'espinac habitualment s'incorporen              

directament a terra, al lloc definitiu, encara que funcionen també molt bé en planter. 

Tot i que la creïlla és un tubercle, i l'all un bulb, quan en aquesta unitat parlem de llavors,                   

generalment també els considerem inclosos, a més dels rizomes (espàrrecs). 

 

2. Preparació d'un substrat adequat per a la realització de planters. 

Disposar d'un bon substrat és una de les claus de l'èxit dels nostres planters. La gamma és molt                  

àmplia i estarà en funció dels recursos disponibles a l'hort i del tipus de planter triat.                
Seguidament et proposem alguns d'ells, que no es requereixen cap incorporació posterior de             

nutrients. 

 

2.1. Per a planter directament a la terra. 

Quan realitzem el planter directament sobre el sòl, per a després trasplantar al lloc definitiu, és                

recomanable afegir en els primers 10 cm un bon fertilitzant ecològic. Serà excel·lent el nostre               
compost, els fems ben madurats de la ramaderia local (evitar les molt intensives) o qualsevol               

producte comercial certificat com a ecològic. 

 

Aportació de fem al nostre planter 
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2.2.Per a ús en elements portàtils: safates, amb o sense alvèols. 

El substrat per omplir tests i safates es pot comprar directament ja preparat per a utiltzar o                 

preparar-se en el grup de treball seguint les següents recomanacions: 

Preparació del substrat 
Procurar que la mescla tinga sempre terra del camp on es realitzarà el trasplantament              
definitiu, en una proporció propera al 50%. Això afavoreix les micorrizes i les relacions amb els                
microorganismes beneficiosos del lloc des dels primers estadis de les plantes. 

 
El compost, abonament o preparats comercials per a fertilització suposen l'altra meitat.            
L'humus de cuc és molt recomanable. 

 

Per terres argiloses o pesades, s'ha d'afegir una mica de terra porosa, no més del 10%. 

Tant la terra com el compost han de ser tamisats per apartar els elements de major grandària.                 

El tamís pot tenir un calat d'uns 7 mm. 

Si volem aconseguir un cepelló de terra que no es trenque en el moment del trasplantament,                
la fibra de coco ens proporcionarà molt bona estructura, tot i que aporta pocs nutrients. Per a                 

això afegim la fibra de coco a la mescla anterior (terra més adobament), a parts iguals, al 50%. 

 

3. Diferents tècniques de planters. 

La versatilitat en la realització de planters és amplíssima. Des dels tradicionals en terra fins a                
l'ús de safates d'alvèols, testos, envasos de rebuig reutilitzats ... La creativitat ens pot portar               

per camins insospitats. Fem aquest viatge. 

 

 

Diferents exemples de planters  
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Sempre hem de tenir en compte el sistema radicular de les nostres plantes, l'espai que ocupa i                 
en el que es desenvoluparà. Mai hem de trencar el seu creixement natural, encara que tampoc                
hem de preparar espais excessivament sobredimensionats. Com a norma general, l'arrel d'una            
planta hortícola és proporcional al seu port aeri. Una arrel de tomaquera sempre serà més               

gran i més profunda que una arrel d'enciam. Per tant l'espai que ocupe al planter sempre serà                 

més gran. 

Tot seguit us detallem alguns dels models de planter que millor funcionen a l'hort escolar,               

sobre els quals es poden fer totes les variacions que es consideren. 

 

3.1. Directament sobre terra. 

És el planter tradicional en agricultura. Sobre el sòl del camp es desenvolupen les primeres               

fases de creixement de la planta, per després ser trasplantada “a arrel nua” al lloc definitiu.                
Aquest és el seu gran desavantatge: a l'arrencar l'arrel del sòl, conserva poca terra al seu                
voltant i la planta pateix l'anomenat "estrès post-trasplantament", que durant uns dies deté el              

seu creixement. Podem evitar-ho regant prèviament unes hores abans de l'extracció,           

procurant treure-les amb eines que permeten conservar un mínim el cepelló de terra. 

 

 

Planter directe a terra 

 

El seu gran avantatge és que durant tot el procés reté i regula molt millor la humitat que els                   

planters en recipients, a l‘hora que les arrels interactuen des del començament amb els              
microorganismes de l'entorn. A més, si tenim la precaució d'anar deixant en el mateix planter               
plantes a la distància del marc de plantació definitiu, podem finalitzar el procés de creixement               
ací: el planter passa, llavors, a ser zona de cultiu. Això és recomanable per a les plantes de                  

fulla, com l'encisam. 
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La ubicació del lloc sempre és important i hem de tindre en compte alguns criteris com: la                 
bona exposició al sol (especialment en estacions poc caloroses) i la protecció dels vents freds.               

Prop d'un mur amb orientació sud pot ser ideal.  

Material necessari per al planter directe a la terra: 

● Llavors 
● Taules de fusta 
● Claus 
● Martell 
● Compost 
● Sedàs 
● Aixada 

● Rasclet 
● Paleta 
● Poal 
● Canyes fines 
● Regadora, amb i sense carxofa 
● Cartell identificatiu 
● Fulles de diari 

 

El marc perimetral de fusta es pot substituir per un petit cavalló de terra. Amb les fustes, que                  

poden ser de vells palets, queda millor delimitat l'espai. 

Una vegada treballat el sòl i incorporat l'adob, tenim dues opcions per escampar la llavor: a                
ruix o en files. En el primer dels casos, a ruix, ho fem per tota la superfície del planter, a la                     

densitat calculada perquè totes les plantes nasquen i es desenvolupen adequadament.  

 

 

Sembra a “voleo” en planter 

 

Si volem aconseguir un bon control sobre les herbes no desitjades, col·loquem les llavors a               
solcs, en petites files. Tot el que naix entre les línies serà fàcilment eliminat. Si el planter és de                   

tomaques o d'encisams, tenim l'opció de plantar diferents varietats, una per fila. Cobrim les              

llavors amb terra i una fina capa de compost tamisat. 
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3.2. En safates d'alvèols. 

 

Un dels grans avantatges de les recents safates        

d'alvèols, a més que eviten en gran mesura l'estrès         
del trasplantament, és la seva gran mobilitat: permet        
treballar sobretaula, retirar-lo en cas d’inclemències      

meteorològiques, portar a l'aula, regar fàcilment... 

Molts avantatges i un inconvenient que cal no        
descuidar: a causa de la reduïda grandària dels        
alvèols, es deshidraten molt fàcilment. El reg ha de         

ser freqüent, diari. 

Per preparar aquest planter necessitem: 

● Llavors  
● Safata d’alvèols 
● Terra i compost, o substrat comercial 
● Sedàs 
● Cubilet 
● Regadora amb carxofa 
● Cartell indicatiu 

 
 

 

Hi ha diferents mides d'alvèols, els més petits seran suficients per als porros i els més grans                 

seran necessaris per als melons i carabasses. Normalment en cada alvèol es col·loca una sola               
llavor. Per garantir el naixement, o en cas que la llavor no ens ofereix excessives garanties, es                 

poden afegir dues o més eliminant posteriorment les de menor creixement. 

 

Safata alvèols de 5 x 5, ideal per a cucurbitàcies 
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3.3. En tests i safates sense alvèols. 

Els planters són possibles en qualsevol recipient, sempre que dispose d'un drenatge adequat             

per evitar embassaments i la manca de ventilació radicular. Es poden utilitzar: tests, envasos              

retallats, safates d'un sol ús, caixes, calaixos ...  

 

Als avantatges de les safates d'alvèols afegim el seu bon comportament i regulació de la               
humitat, pel seu major volum de substrat i menor superfície proporcional d’evapotranspiració.            

Són els adequats per a quan no podem regar diàriament, com és el cas dels dies no lectius. 

És un model vàlid tant per a realitzar sembres individuals com de multitud de llavors. Igual que                 

en el planter directe sobre sòl, si el recipient és d'un volum suficient, podem deixar que una de                  
les plantes acabe el seu desenvolupament complet en l'envàs. És el cas del julivert,              

aromàtiques, porros, plantes de fulla ... 

 

3.4. Planter protegit amb mini-hivernacle. 

 

Generar un microclima que afavoreix la germinació,       

especialment a les estacions més fredes, es pot aconseguir amb          
diferents tècniques. Una senzilla i molt pràctica és reutilitzar         

garrafes transparents d'aigua, de 6 litres o més. 

La radiació solar penetra a l'interior de la garrafa, quedant          

atrapades una gamma d'ones que generen l'efecte hivernacle,        
amb el consegüent augment de temperatura. És molt        
important que el tap estiga tret, per evitar que l'excés de calor            

acabe "cuinant" les nostres plantes prematurament. 
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Materials planter "mini-hivernacle" 

 

● Llavors 
● Envasos de iogurt  
● Garrafa d'aigua 
● Cúter  
● Tisores amb punta 
● Pal 
● Corda 
● Terra 
● Compost 
● Sedàs 

 

 

El material de la garrafa, molt lleuger, pot ser arrossegat pel vent. És convenient col·locar-la al                
costat de murs o parets, amb ancoratges de pedres o agrupades dins de calaixos de laterals                

baixos. El mateix pes del substrat fa que millore  l’estabilitat. 

Et proposem un tancament molt fàcil: una fina corda lligada al coll de l'ampolla i l'altre extrem                 

unit a un xicotet pal què és trepitjat per la mateixa ampolla. Permet còmodament obrir els regs                 

i realitzar les tasques de cures. 

3.5 Planter autoregant. 

 

Planter autoregant 

Per salvar aquells dies en què no hi ha classe i ningú rega els planters, presentem aquest                 

model autoregant. Utilitzarem una garrafa de plàstic gran que tallem en dos; a la part de baix                 
hi afegim l'aigua, que anirà passant a poc a poc per absorció a la part superior, on es troba el                    

substrat amb les llavors. Només requereix omplir d'aigua cada 10 o 15 dies. 
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Per muntar necessitem: 

● Llavors 
● Garrafa d'aigua buida 
● Tela de cotó o bena 
● Cúter 
● Tisores 
● Substrat vegetal 
● Regadora amb i sense carxofa 
● Retolador permanent 

 
 

Com a les arrels no els agrada la llum, intentarem utilitzar l'envàs més opac que tinguem. Tot i                  

que es tracta d'un element molt lleuger, el conjunt adquireix estabilitat quan afegim l'aigua i el                

substrat. 

És important que la tira de tela de cotó estiga en contacte amb la superfície del substrat,                 
encara que sense arribar a quedar descoberta. Amb això assegurem que la humitat es              

transfereixi a tot el recipient. A l'igual que en alguns planters anteriors, en algunes espècies               

d'hortícoles podem deixar una sola planta perquè arribe al seu desenvolupament complet. 

També podem combinar aquest model autoregant amb l'anterior, el mini hivernacle,           
aconseguint els efectes beneficiosos dels dos. Una vegada tenim muntat el nostre planter             
autoregant, necessitem una altra garrafa d’aigua de mesures similars. Aquesta garrafa la            

partirem per la meitat i utilitzarem una de les meitats per tapar el nostre planter, com si fos un                   
hivernacle. S’ha de tindre en compte que per a que la temperatura no puge massa i perjudique                 

les nostre plantes haurem de fer-li foradets a la part superior d’eixa tapa per a que ventile. 

 

4. La incorporació de la llavor 

Aquest és un dels punts crítics del procés de muntatge del planter i de la sembra directa, i que                   

més dubtes genera. A quina profunditat posem la llavor? Quantes? Reguem abans o després?              
L'experiència és la nostra millor aliada. És important que anotem com ho fem i els resultats                
que obtenim, per repetir el que funciona bé i modificar el que és millorable. Seguidament               

exposem uns conceptes bàsics que ens ajudaran al començament. 

 

 4.1. Accions prèvies amb la llavor. 

Generalment ja disposem de la llavor neta i solta, en perfectes condicions per ser sembrada,               
especialment la que hem adquirit en sobres comercials. En el cas d'autoproducció o quan              
l'obtenim d’agricultors locals, haurem de desgranar les faves, el blat de moro, els alls... i               

seleccionar les millors. 

11 



 

 

Llavors de llegum 

Només en algunes espècies realitzarem una actuació prèvia. Les lleguminoses (faves, pèsols,            
...) solen posar-se a remull el dia anterior per a aconseguir una germinació molt més ràpida.                

Les creïlles es trossegen, procurant deixar al menys una gemma per tros. 

Les més diminutes, com encisam o carlota, podem barrejar-les amb terra per evitar una              

densitat excessiva, aconseguint que la distribució siga molt més uniforme. 

 

4.2. Densitat. 

Depenent de si realitzem sembra directa o preparem un planter, ajuntarem més o menys les               
llavors. Per al primer dels casos, a la “Unitat 5: Sembra i trasplantament” trobarem un apartat                

referent al marc de plantació. 

En cada alvèol de les safates col·locarem una llavor. Només en el cas que tinga prou anys, o                  

dubtem de la seua viabilitat, podem afegir dos o més. Quan estiguen una mica crescudes,               

retirem les més febles. 

Per als grans recipients i planters al sòl procurarem que la quantitat no siga excessiva, que                
permeta a les xicotetes plantes desenvolupar-se adequadament. També podem retirar amb           

cura l'excés, repicant-les a altres contenidors. 
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4.3. Profunditat. 

Com a norma general, una llavor ha de quedar enterrada 3 vegades la seua pròpia grandària.                

Les més grans, a més profunditat; les petites, més amunt. 

       Profunditat                    Llavors 

6 cm Faves.  

3 cm Blat de moro, carabassa, mongetes. 

2 cm Síndria, meló, carabassó, cogombre, pèsol. 

1 cm Remolatxa, bleda, espinacs. 

0,5 cm Tomaca, albergínia, pebrera, porro, col. 

2 o 3 mm Carlota, julivert, api, encisam, canonges. 

Les llavors les col·locarem sempre en horitzontal, tal com caurien a terra si es desprengueren               

de forma natural de la planta. L'excepció és l'all (i tots els bulbs), que han de quedar sempre                  

amb la punta cap amunt. 

4.4. Protecció de la superfície. 

Una vegada enterrada, hem de compactar lleugerament la superfície per garantir que la llavor              

quede en contacte íntim amb la terra. 

Sobre la superfície és recomanable escampar una fina capa de compost tamisat. En els sòls               

pesats o argilencs evita la creació de crosta, que impediria la germinació, i en els sòls sorrencs                 

evita la dessecació. 

 

Petits pals o canyes clavades al terra ens indiquen on comença i finalitza la línia sembrada. 
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4.5. Marcat i anotacions. 

És molt important anotar l'espècie i la data en què es realitza la sembra. Podem fer-ho sobre                 

un tauló de fusta, paper (que protegirem de la pluja), o el conegut cartell groc que podem                 
adquirir en comerços especialitzats. Aquesta data de sembra és la que ens servirà de              
referència per preveure el moment de la germinació i les posteriors cures a realitzar, inclòs el                

trasplantament.  

 

A l'aula és convenient realitzar una fitxa de seguiment, amb          

el detall que considerem necessari. Anotarem: 

● Varietat 
● Data de sembra 

● Tipus de planter 
● Substrat utilitzat 
● Procedència de la llavor 

● Profunditat 
● Periodicitat de reg 
● Data de naixement 

● Data d'aparició de fulles veritables 
● Data de trasplantament 

● Problemes esdevinguts i solucions adoptades 

 

 

5. El naixement i la cura dels primers moments. 

 

Des que preparem el planter fins al trasplantament definitiu, la nostra planta és molt              

vulnerable i per això hem de dedicar-li una atenció molt especial. Seguidament exposem             

alguns dels principals aspectes a considerar. 

Germinació i naixement de fava 

 

14 



 

5.1. Interval de germinació. 

El temps transcorregut entre la sembra i la germinació està determinat per la pròpia genètica               

de l'espècie i la varietat utilitzada i alhora condicionat per la humitat i temperatura de la terra.                 

Com més favorables siguen, abans la veurem nàixer. 

La següent taula ens indica el moment aproximat en què comencen a aparèixer sobre la               

superfície les petites plantes: 

 

 

5.2. Control de temperatura. 

 

La natura programa les llavors per germinar en un moment concret de l'any, el seu òptim.                
L’agricultor, amb el seu bon fer, s'ha encarregat d'eliminar la latència de les llavors, a la vegada                 
que ha ampliat els períodes de germinació i cultiu. Tot i així, com més ens allunyem d'aquest                 

moment òptim, més atencions i cures hem de prestar. El calendari de sembra hem              

d’adequar-lo a la zona i el microclima en què es troba l'hort escolar. 

Si el moment i la temperatura són òptimes per al desenvolupament de l'espècie concreta, la               
germinació serà ràpida i amb èxit. En canvi, si ho fem fora de temporada o amb precocitat,                 

haurem de posar molta atenció en què el sòl o el substrat estiguen prou calents. No importa                 
tant la temperatura de l'ambient, l’important és la temperatura de terra, encara que             
evidentment les dues estan relacionades. Per això hem de protegir sempre els planters dels              

vents freds. Apropant-los a un mur de pedra o una paret, aconseguim una bona estabilitat               

tèrmica, reduint el refredament nocturn. Dins de l'aula tenim una temperatura excel·lent. 
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temps transcorregut Espècie 
2 o 3 dies Ravenets. 
4 a 7 dies Carabassa, espinacs, blat de moro, encisam, escarola, pèsol, fava.  
8 a 12 dies Bleda, albergínia, remolatxa, pebrera, tomaca, meló, canonges, col,        

borratja, pèsol, porro, ceba. 
>12 dies Julivert, alfàbega, api, carlota. 



 

L'espinac, pèsol, julivert i all prefereixen temperatures fresques; el blat de moro, carabassa o              
carlota temperatures càlides. La tomaca, bleda, enciam, remolatxa, pebrera i faves estarien            

entre les dues. 

Per augmentar la temperatura del sòl s'utilitzen infinitat d'artefactes que provoquen el desitjat             
efecte hivernacle, com petits túnels de plàstic, cobertures de vidre, mini-hivernacles ... Un             

simple plàstic estès sobre el terra i subjectat amb pedres fa aquesta funció fins a la germinació.                 
Una vegada nascuda la planta, hem d'evitar l'excés de calor, que pot danyar les seves delicades                

fulles, per la qual cosa ha d'estar ventilat. 

5.3. Control d'insolació. 

Tota llavor necessita llum per nàixer i desenvolupar-se. Per norma general tots els planters han 

d'estar al sol, excepte quan estem reproduint per esqueixos per evitar que es deshidrate la 
part aèria. També en els mesos molt calorosos podem col·locar les safates i recipients a 

l'ombra d'algun arbre, per protegir-los en les hores centrals del dia. 

 

Bledes en sembra directa germinades a ple sol 

5.4. La humitat. 

Aquest potser el factor més important perquè la nostra tasca arribe a bon terme. En altres                
zones climàtiques, amb abundants pluges, s'extremen les cures per evitar embassaments i            
fongs patògens. En el nostre clima mediterrani, hem de procurar que la llavor i el substrat                

sempre estiguen humits. 
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Hidratació manual del planter 

Preferiblement, en el moment d'incorporar la llavor, la terra ha d'estar en saó, amb la humitat                
adequada. Si la trobem massa seca: en sòls pesats regarem abans d'incorporar la llavor, en sòls                

arenosos podem fer-ho perfectament després. 

Quan les llavors són molt petites, com encisams o julivert, una bona manera d'evitar              

desplaçar-les és regar sobre un full de diari fins al naixement. Quan la planta estiga emergida,                
intentarem evitar el reg a les hores centrals dels dies assolellats, encara que hem de ser                

conscients que estarà condicionat a l'horari concret en què s'ha programat l'activitat. 

5.5. Control de fauna fitòfaga. 

Un sol caragol pot acabar en una sola nit amb el nostre lluent planter. Per això hem de                  

protegir-los d'ells i també dels llimacs, pardals i qualsevol fauna fitòfaga. En la “Unitat 7:               

Plagues i malalties” trobaràs solucions vàlides. 

 

Danys en el teixit vegetal causats per fauna fitòfaga 

 

5.6. Control de plantes adventícies. 

En els seus primers estadis les plantes hortícoles són molt sensibles a la competència d'altres               
plantes adventícies i no desitjades. El seu desenvolupament es veurà sensiblement minvat per             

la competència en nutrients i llum. Per això hem de retirar-les des que les veiem aparéixer.  
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Hem de saber que les primeres fulles que apareixen en algunes hortícoles són els cotilèdons,               
molt diferents de les fulles que creixen poc després. 

En els planters en recipients i alvèols és relativament senzill identificar-los, però quan             
sembrem directament sobre el sòl hem d'aprendre a distingir perfectament entre la nostra             
planta sembrada i la que no ho és. Això es simplifica moltíssim si fem els planters en línia en                   

lloc de “a ruix”. 

 

Alta presència de adventícies a l'hort. 
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Guions, continguts, treball de 

camp i coordinació: 

 

Xavier Pérez Albert 

Jose Campo Martín 

Celia Alcaide Romero 

Omar Marsilla Borras 

Angel Galdón Villalba 

Rosa Herrero Salvador 

Clara Segarra Ortells 

Maria Jesús Vilches Latorre 

Eva Martí Navarro 

Marcelino Herrero Salvador 

 

Amb la inspiració de Juan Pont 

Andrés 

 

Equip audiovisual : 

 

Videos 

 

Direcció i muntatge 

Lidia Herrero Vilches 

 

Càmara 

Iván Navarro Capilla 

 

Fotografies i imatges 

María Pérez Herrero 

  

 

Agraïments i col·laboracions: 

 

Pablo Navarro Peris 

Mayte Fornés Quijano 

Mariano Bueno Bosch 

Herminia Bertolí Pérez 

Maria Bielsa 

Jaume Font Soriano 

Hermini Segarra Marín 

La Sènia de Mariano Bueno 

Hort de la Botja 

Horts de l'Animeta 

CEIP Lluís Revest 

Col·legi Grans i Menuts 

CEIP Pintor Castell 

CEIP Pintor Sorolla  
 

Bibliografia i enllaços 

 

Informació i detalls tècnics contrastats i documentats entre diferents 

publicacions en format físic o digital: 

Mariano Bueno - Guia pràctica del huerto ecològico 

John Seymour - La vida en el campo 

John Seymour - El horticultor autosuficiente. 

Annelore i Hubert Bruns / Gerhard Schmidt - El cultivo biológico, 

la vida sana i natural. 
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