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1. Consideracions prèvies 

"Un dels fonaments imprescindibles en l'hort és conèixer el moment adequat per a la              

sembra i plantació" 

L'elecció dels cultius en un hort escolar ha de complir diversos requisits: el primer d'ells és que                 
els alumnes tinguen l'oportunitat de conèixer diferents tècniques culturals de sembra i            

reproducció. El segon és que el cicle del cultiu ha de coincidir amb el curs escolar i el tercer és                    

que han de ser cultius que motiven als alumnes. 

La sembra és una de les tasques més importants quan tenim en un hort i consisteix en la forma                   
de situar les llavors en el substrat, tenint en compte les condicions que són necessàries perquè                

es desenvolupen les plantes que desitgem. Cada hortalissa té la seua particularitat, però a gran               

escala podem dividir la sembra en dos grans grups: 

Sembra directa  

És aquella on la llavor es situa directament sobre l'emplaçament definitiu. Requereix que el sòl               
tinga unes determinades condicions d'humitat i temperatura, i que estiga preparat per poder             

rebre a la llavor (esponjat i abonat). En aquest cas, s'ha de tindre en compte el marc de                  
plantació de l'hortalissa, que abasta tant la profunditat de sembrat com la distància entre              

plantes adultes.  

Sembra indirecta "pretrasplantament" 

Com s'explica detalladament en la “Unitat 4: Planters", és aquella en la que les llavors no es                 

sembren en la ubicació final. Es sembren en cobert, perquè puguen resistir les condicions              
ambientals. D’aquesta manera es redueixen les pèrdues, garantint un ús més eficaç de la              
llavor. També pot utilitzar-se quan es desitge fer un cultiu escalonat que rendibilitze la              

utilització de l'emplaçament definitiu.  

Un dels grans avantatges que té el mètode de sembra indirecta, és que podem seleccionar les                

plantes que es troben en millor estat perquè compleixin el seu cicle una vegada els               

trasplantem. Així aconseguim una petita garantia amb la qual estalviarem substrat i aigua. 

És fonamental una bona elecció de les espècies que plantarem, igual que conèixer els mètodes               

de sembra i trasplantament principals que compliran amb aquests objectius. 

En aquest capítol abordarem les diferents tècniques de sembra directa i trasplantament dels             

planters a l'hort. Intentarem subministrar la informació necessària perquè els nostres cultius            
arriben a l'èxit. Aquesta informació tractarà sobre temes com les dates de plantació o la               
distància que necessiten les diferents espècies d'hortalisses per a un bon desenvolupament            

(marcs de plantació).  
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2. Tècniques de sembra directa. 

Aquestes tècniques s'utilitzen per a espècies de creixement ràpid, les que no suporten el              
trasplantament, o els suposa un retard considerable en el seu desenvolupament i una pèrdua              
en la collita.   

Prèviament és imprescindible la preparació de la terra perquè, quan procedim a la sembra o al  

trasplantament, aquesta es trobe en les condicions adequades per al cultiu. Per a fer això pots                
revisar la “Unitat 3: Preparació de la terra” on podem trobar consells i tècniques que ajuden a                 
la correcta preparació de la nostra terra. 

2.1 Sembra a solcs. 

La sembra a solcs és una tècnica de reproducció vegetal que consisteix en realitzar un solc més                 
o menys afonat, a la terra o substrat, i escampar les llavors de forma contínua i lineal al llarg                   
d'aquest. Posteriorment es cobreixen les llavors aportant terra al solc, soterrant-les a més             
profunditat com més grans siguen aquestes. 

En el vídeo de la Unitat 5 s'explica les diferents maneres de sembrar a solcs. Ací puntualitzem                 
els passos a seguir: 

1. Realització del solc amb aixades, pales o rastell de metall 

 

2.Reg de la terra 
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3.Col·locació de les llavors 

 

4.Cobertura amb terra o compost 

 

Materials necessaris per a la sembra a solcs: 

● Paletes 
● Aixada 
● Rastell 
● Llavors 
● Regadora o mànega 
● Compost 

Aquest tipus de sembra es sol emprar per a llavors de mida menuda  i plantes que creixen 
juntes. 
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2.2 Sembra a cops. 

La tècnica de la sembra a cops s'utilitza per sembrar llavors d’hortícoles de grandària mitjana i                
gran. Consisteix en fer un forat en la línia de cultiu i posar dins de cada forat (cop) de dos a tres                      
llavors. D’aquesta manera sempre mantenim la mateixa distància entre forats i, per tant, entre              
plantes. S’ha de tapar sense compactar i regar suaument. 

En el vídeo d’aquesta unitat s'explica la tècnica de sembrar a cop. Ací puntualitzem els               
diferents passos a seguir per realitzar correctament aquesta tècnica. 

1.Col·locar la mànega de reg. 

 

2.Realitzar els forats amb paleta o aixada. 
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3.Regar els forats. 

 

4.Col·locar les  llavors i després cobrir amb terra. 

 

Materials necessaris per a la sembra a cops. 

● Paletes 
● Aixada 
● Llavors 
● Compost 
● Regadora 
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2.3 Sembra de bulbs. 

Aquesta tècnica és l'única que presentem de reproducció no sexual, encara que el tractament              
del bulb és similar al d'una llavor. Són cultius molt interessants a l'hort ecològic escolar perquè                
són de fàcil reproducció, i s'adapten completament al període del cicle escolar. En el cas dels                
alls es poden desenvolupar tallers a partir dels que collim, com preparats preventius o sanitaris               
o tallers vinculats amb la gastronomia o la salut, ja que és una planta molt valorada per les                  
seues propietats. 

 

En el vídeo d’aquesta unitat s'explica la tècnica de sembrat d'alls, aquí puntualitzem els              
diferents passos a seguir per realitzar correctament aquesta tècnica. 

1.Desfer la cabeça d'alls, seleccionant els alls sans i de bona mida. 
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2. Posar una mànega de degoteig per seguir la línia, ens servirà com a referència en la nostra 
plantació 

 

 

3. Sembrar a un costat i altre de la mànega, a una distància de 8- 10 cm un all del següent. Com                      
a detall: en el criteri per a l'elecció del moment per a la sembra, es recomana realitzar-ho en                  
lluna minvant, ja que fora d'aquest període lunar els bulbs tendeixen a sortir-se de la terra. 

Algunes plantes hortícoles per a ... 

Sembra a solcs 

Espinacs 

Ravenets 

Carlotes 

Canonges 

Sembra a cops 

Pèsols 

Faves 

Mongeta 

Dacsa 

Sembra de bulbs 

Alls 

Ceba morada  

Escalunya 

Bulbs de flor 
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3. El trasplantament. 

Com vam explicar a la “Unitat 4: Planters”: tots els cultius en els quals puguem avançar el seu                  
desenvolupament mitjançant planters i, a més, els trasplantaments no suposen una pèrdua de             
la collita ni un retard en el seu creixement, s’han de realitzar en planters. Quan la planta ja                  
estiga prou desenvolupada s’ha de procedir a trasplantar a l'hort. Anem a conèixer aquesta              
tècnica de cultiu. 

Planters en condicions òptimes de trasplantament 

3.1 Avantatges i desavantatges del trasplantament. 

En un hort escolar és interessant accelerar, en la mesura del possible, els cultius. Alguns dels                
cicles dels mateixos poden arribar als 6 mesos des del naixement de les plàntules a la collita.                 

Els nostres alumnes es poden cansar d’esperar a la collita i nosaltres probablement             

necessitarem aquest espai per altres grups o un altre cultiu. 

Avantatges del trasplantament 

Si es fa amb cepelló, la planta no pateix cap tipus de modificació en la seua estructura ni a                   

l'hora d'adaptar-se. 

Quan se li ofereix més espai i una terra nodrida, les cures necessàries aniran sent cada vegada                 

menors. 

En un espai més gran es disposarà de major humitat, de manera que les arrels estaran fresques                 

i això s'evidenciarà en la qualitat de les fulles. 

Desavantatges del trasplantament 

Si el trasplantament es fa sense cepelló les fulles es poden deshidratar fàcilment, sobretot en               

dies de molta calor. 

És molt important triar el moment correcte per fer el trasplantament. En cas contrari ens               

exposem a que la planta puga morir després del procés. 

Les setmanes següents al trasplantament serà necessari mantenir el sòl molt humit per evitar              

que les petites arrels es queden sense aigua. 
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3.2 Quan realitzar el trasplantament. 

● Quan el sistema radicular de la planta siga l'adequat. Això és en el cas d'utilitzar               
safates d'alvèols o contenidors petits i podem traure la planta amb el tac d'arrel i terra                
sencer sense que se'ns desfaça. En el cas de plantes tretes amb l’arrel nua, hem de                
trasplantar intentant no danyar les arrels i regar abundantment després del           
trasplantament per facilitar l’arrelament a la terra 

● Quan el temps siga l'adequat. Cada planta té uns límits, tant de calor com de fred, que                 
quan es superen s'atura el seu desenvolupament i, per tant, haurem d'esperar a tindre              
temperatures idònies per al seu trasplantament.  

● Quan la mida de la planta siga l'adequada. Depenent de l'espècie vegetal es recomana              
el seu trasplantament en un moment o altre del seu desenvolupament. Generalment            
s'ha de realitzar l'operació quan la planta no és ni massa petita per a la grandària de                 
l'alvèol, ni massa gran, ja que correm el risc que no s'adapte a les condicions               
bioclimàtiques de l'hort. 

3.3 El trasplantament pas a pas. 

1.Realització del forat. 
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2. Realitzar el trasplantament 

 

3.Cobrir amb terra. 

 

4.Regar la base de la planta. 
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3.4 Distàncies i marc de plantació. 

És fonamental, quan realitzem un trasplantament, respectar unes distàncies entre les plantes 
per a que puguen créixer adequadament. Si plantem massa plantes juntes no es 
desenvoluparan bé i si estan més separades malbaratem espai. Aquesta distància, tant entre 
línies com entre plantes, dins d’una mateixa línia es diu: "marc de plantació".  

 

3.5 La profunditat del trasplantament. 

 

En horticultura, és ideal soterrar fins al cepelló o 1-2 cm per damunt del coll (naixement de les                  
arrels), llevat d'excepcions com la tomaca que requereix soterrar fins a les primeres fulles de la                
tija. Amb el sorgiment de noves arrels des de la tija s’augmenta notablement l'èxit i               
desenvolupament de la planta. 
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4. Taula resum amb època de sembres, trasplantaments i marcs de plantació. 

A continuació teniu una taula orientativa dels moments o èpoques per a realitzar sembres              
directes, en planters o trasplantaments durant tot l'any. Està feta amb informació d’algunes de              
les hortalisses i verdures més presents en els nostres horts escolars. També s’indica el marc de                
plantació recomanat. 

Cal destacar que aquesta taula és una eina d'orientació basada en el típic clima mediterrani:               
suau i amb precipitacions discretes. Poden sorgir variacions depenent de la latitud i altitud en               
la qual es trobe el nostre hort. 

* La X a les caselles de sembra o trasplantament indiquen que no es realitza aquesta tècnica per a la planta en 
qüestió* Els marcs de plantació poden ser lineals (indicats amb un guió) o quadrats (indicats amb una x)  
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Hortalissa Sembra directa Planter Trasplantament Marc plantació 

Bleda Març-Octubre Gener-Febrer Febrer-Novembre 30 - 40 cm 

All Octubre-Febrer X X 10 - 15 cm 

Albergínia Abril-Maig Febrer-Març Abril-Maig-Juliol 50 x 70 cm 

Carbassó Març-Juny Febrer-Març Abril-Juliol 90 x 80 cm 

Ceba X Gener-Març Abril-Juny 10 x 15 cm 

Col Juliol-Setembre Juny-Agost Agost-Octubre 50 x 60 cm 

Maduixa X X Setembre-Març 30 x 40 cm 

Pèsols Set-Des /Febrer-Abril X X 40 x 50 cm 

Faves Febrer-Mar /Set-Nov X X 25 x 45 cm 

Bajoca Febrer-Juny Febrer-Agost X 20 x 50 cm 

Encisam Tot l’any Gener-Octubre Febrer-Novembre 25 x 45 cm 

Dacsa Març-juny X X 30 x 50 cm 

Meló Març-Abril Febrer-Març Abril-Maig 100 x 60 cm 

Creïlla Gen-Mar/ Ago-Set X X 35 x 60 cm 

Cogombre Març-Juny Febrer-Març Abril-juliol 70 x 90 cm 

Pebrera Abril-Maig febrer -Març Abril-juny 45 x 65 cm 

Porro Mar-Mai / Ago-Novv Gener-Febrer Juny-Setembre 10 x 30 cm 

Tomaca X Gener-Març Abril-Juliol 45 - 65 cm 

Carlota Febrer-Juliol / 
Agost-Octubre 

X X 10 x 15 cm 
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