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L'hort escolar ecològic és un ecosistema equilibrat, on només poden aparèixer desequilibris de

forma puntual i sempre trobarem solucions respectuoses amb el medi i amb la nostra salut.

1. L'hort ecològic és sinònim d'equilibri.

Ja hem comentat en unitats anteriors que un hort escolar funciona com un ecosistema, on els

diferents elements que el componen interactuen entre ells en harmonia. Tractem especialment

aquest concepte en les unitats “1. Organització de l'espai”, “3. Preparació de la terra”, i “6.

Biodiversitat”.

Un bon disseny junt a associacions i rotacions, elecció de varietats resistents, o afavorir la

presència de depredadors d'insectes fitòfags, són alguns dels aspectes a considerar. Tot i això,

de vegades poden sorgir desequilibris momentanis i puntuals que posen en risc les hortalisses i

la collita. Prevenir-los serà el nostre major esforç i dedicació i, en cas que apareguen, comptar

amb tècniques adequades i eficients per aturar el seu avanç i mitigar-lo.

Per l'experiència dels horts escolars en funcionament, sabem que els problemes seran mínims i

sempre fàcils de resoldre. Un dels objectius d'aquesta unitat és anticipar-se i conèixer els

símptomes, les senyals, els indicis que un desequilibri pot estar iniciant-se. Per a això,

presentem per a la seua identificació alguns dels animals i fongs que trobarem, els que són més

probables.

La presència de plantes beneficioses és només una més de les bones pràctiques saludables que podem aplicar al

planificar el nostre hort amb aquests criteris agroecològics.
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2. Prevenció de plagues i malalties.

Igual que en medicina es coneixen els hàbits sanss per prevenir malalties (alimentació

saludable, exercici físic, bones relacions personals, etc.), en agroecologia també hi ha algunes

pautes de prevenció. Seguidament indiquem algunes d'elles:

Hàbits saludables per al nostre hort

● Alimentar el sòl

● Rotació de cultius

● Associacions

● Biodiversitat

● Ús de varietats tradicionals

● Selecció de llavors de plantes resistents

● Ús moderat d'adobs

● Afavorir els depredadors naturals

● Control dels depredadors naturals

● Afavorir els antagonistes naturals

● Control del reg

● Ventilació

També, respecte a plagues i malalties, hem de conèixer les fortaleses i debilitats pròpies del

nostre hort, les particulars d'aquest. A mode d'exemple: si el sòl del nostre hort és argilós amb

tendència a l'embassament, potser proliferen alguns fongs d'arrel; o si comptem amb espais

assolellats i allunyats de grans masses d'aigua, evitem els fongs de fulla.

Els caragols poden procedir d'una parcel·la abandonada

que limita, o els teuladins d'edificis pròxims.

Determinar i avaluar aquestes fortaleses i debilitats ens

ajuden a orientar les observacions i anticipar possibles

desequilibris.

Podem preguntar als agricultors de la zona quins són els

problemes que troben en els seus cultius, en el dia a dia

de la seua feina. Molt probablement també apareixeran

al nostre hort i podrem anticipar-nos.
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L'experiència és molt bona consellera. Quan apareix un problema concret, hem d'identificar-lo i

dur a terme les actuacions necessàries perquè no es torne a produir. Si els caragols acaben amb

brots tendres, intentarem que no accedeixen a la zona de cultiu, al mateix temps que

afavorirem els seus depredadors naturals. Si les marietes són espantades per les formigues,

posarem barreres de pas per a aquestes últimes. Si els carabassons aviat s'omplen de fongs,

farem plantacions més separades i podarem abans. En aquesta unitat desenvolupem algunes

d'aquestes actuacions de control.

3. Concepte de plaga.

La simple presència d'alguns pugons, caragols, o mosca blanca, no és suficient perquè ja

puguem diagnosticar que al nostre hort tenim una plaga. Perquè realment puguem

anomenar-la així caldrà avaluar els danys produïts i si realment estan afectant a la planta i

comprometent la collita.

Una petita colònia aïllada de pugons en algun brot d'una planta no és un problema en si

mateix. Només quan el seu nombre és elevat, en multitud de brots, i amb abundants plantes

afectades, és quan ja hem de considerar-la com a plaga, un problema que perjudica a l'hort. És

ací quan hem d'actuar i preferiblement anticipar-se a que es produeixi aquest "descontrol".

La sola presència d'un insecte a priori "nociu" no és sinònim de plaga,  ens indica un bon nivell de biodiversitat

Uns quants pugons són l'aliment preferit per les larves de marietes, crisopes o sírfids. Aquests

pugons, pocs, són necessaris perquè s’establisquen aquests depredadors en l'entorn, els que

garanteixen la seua supervivència continuada. Les poblacions de tots es troben en perfecte

equilibri. En canvi, en un entorn sense pugons, difícilment es podran establir els seus

controladors i, sense aquests, qualsevol petita colònia de pugons es convertirà ràpidament en

un seriós problema.

Davant la presència de pugons, o qualsevol altre animal fitòfag, mai hem d'utilitzar productes

que acaben amb ells i a la vegada amb els seus depredadors. Sempre hem de fer servir

tècniques i productes innocus per a aquests últims, que són els que garantiran que el

desequilibri no es repeteisca en el futur.
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4. Classificació i prioritat de les tècniques i productes a utilitzar.

Per al control biològic de les plagues podem englobar les possibles actuacions a realitzar en el

següent llistat. Estan ordenades de major a menor facilitat d'aplicació i de menor a major en

relació a possibles efectes col·laterals no desitjats sobre l'hort (poden produir altres

desequilibris).

Actuacions per al control ecològic de l'hort

1r. Prevenció amb les tècniques enumerades en el capítol 2 d'aquesta unitat.

2n. Plantes repel·lents. A alguns insectes potencialment perillosos no els agrada la presència

de plantes concretes. Col·locar aquestes al costat de les hortalisses inhibeix la seua proliferació.

3r. Barreres físiques. Sempre és convenient evitar que els fitòfags, com els caragols, puguen

accedir a la planta en els seus estadis més sensibles.

4t. Control manual. Amb les nostres pròpies mans. Sabent que són moltes les i els alumnes

que cultiven l'hort, podem limitar perfectament les poblacions com les de l'escarabat de la

creïlla, o les postes de l'eruga de la col.

5è. Utilitzar productes de control "comestibles". Quan ens plantegem utilitzar productes

empolvorats o en aerosol, començarem amb aquells que incloem en la nostra alimentació: l'all,

el vitet o el iogurt són de contrastada eficàcia.

6è. Utilitza productes comercials certificats ecològics. En botigues especialitzades podem

trobar productes específics per a famílies o espècies de fitòfags concrets. En algun d'ells és

requisit imprescindible comptar amb l'autorització corresponent de manipulador de

plaguicides (no els recomanem per a ús escolar).

7è. Productes d'ús domèstic com el sabó de potassa, també autoritzats en agricultura

ecològica, podem aplicar-los si ho consideren necessaris, encara que són menys selectius.

El control manual és molt senzill i eficaç.
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5. Alguns animals poden convertir-se en plaga.

Aquests són alguns dels animals que en algun moment puntual poden comprometre el resultat

de la nostra collita. Identificar-los ens ajudarà al seguiment i a realitzar actuacions si ho

considerem convenient.

5.1. Eruga de la col (Pieris brassicae)

Posta d'ous en la fulla i  larves devorant la planta.

És una papallona diürna, un lepidòpter, i les seues larves s'alimenten principalment de les

plantes hortícoles que són família de les cols, a més d'altres crucíferes. Pot aparèixer sobre col,

coliflor, bròquil, col de Brussel·les ...

La posta la fa directament sobre les fulles, generalment en el revés (part de baix), en grups de

petits ous de color groc. A l'observar sobre l'hort escolar aquesta papallona, caldrà passar per

les cols per detectar i eliminar manualment postes i larves. La presència de larves és sempre

molt evident.

Amb això és més que suficient per a seguir endavant amb el cultiu. Hem de citar l’Apanteles

aglomeratus, un petit insecte paràsit de l'eruga de col. La femella introdueix els ous a

l'abdomen de la larva de l'eruga de la col, que a l’eclosionar es van alimentant d'aquesta

mentre segueix creixent i desenvolupant-se. Aparentment, des de l'exterior, res succeeix a la

larva, però aquesta mai podrà realitzar la metamorfosi a adult. Són característics els diminuts

capolls grocs i sedosos que realitzen l’emergir. És molt comú trobar-lo a la Comunitat

Valenciana.
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5.2. Escarabat de la Creïlla (Leptinotarsa decemlineata)

Larva de l'escarabat de la creïlla, un organisme insaciable que pot fer malbé la nostra collita

És un escarabat, coleòpter, que s'alimenta de plantes de la família de les solanàcies. Al nostre

hort escolar el podem trobar sobre creïlles i albergínies. Tot i que els adults, bonics i molt

fàcilment identificables, també s'alimenten d'elles, són les larves les que poden produir danys

considerables. Si el nombre és elevat, acabaran amb la planta en pocs dies.

Eliminar manualment als adults, ous i larves és una tasca que perfectament podem realitzar als

centres escolars. Les postes solen aparèixer en el revés de les fulles. Els ous, agrupats, són

ataronjats, canviant a vermell a mesura que s'acosta l'eclosió.

Les varietats primerenques són les que reben menys danys, per tindre un cicle curt. L'albergínia

és més apetitosa que la creïlla. Col·locades juntes, amb tota probabilitat triaran la primera, que

observarem amb més atenció per a detectar la seua presència i retirar-los.

Tant la creïlla com aquest escarabat procedeixen d'Amèrica, tot i que l’hortícola té el seu àmbit

d'origen en els Andes i l'insecte en terres d'Amèrica del Nord, on s'alimenta de plantes

silvestres. Els humans hem fet possible que tots dos coincideixin.
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5.3. Rosquilla (Spodpteralittoralis, rosquilla negra; Spodopteraexigua, rosquilla verda)

L'adult és una arna nocturna, lepidòpter. En un hort ecològic les seves larves no solen causar

excessius danys, tot i que en planters i hortalisses acabades de trasplantar és problemàtica al

danyar la tija. El seu nom es deu a la postura que adopta la larva en estat de repòs,

enroscant-se com una rosquilla.

De vegades afecta al blat de moro, tomaca, pèsol, enciam, mongeta, pebrera... Menja qualsevol

part de la planta i dels fruits i la larva té una activitat nocturna, de manera que no són fàcils de

veure en acció. Podem identificar la seua presència pels danys produïts i els seus excrements, i

s’han de retirar immediatament.

Si observem excessiu nombre, podem aplicar terra de diatomees sobre les plantes afectades

(veure punt 9.5 d'aquesta unitat).
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5.4. Pugó, família Aphididae.

Són petits insectes xupladors de les plantes que solen aparèixer en colònies. N'hi ha de diversos

tipus i pot ser que proliferen sobre diferents hortícoles, com faves, cols, enciams, bledes,

espinacs, carxofa ... i també sobre brots tendres i fulles d'arbres.

Formigues alimentant-se de la melassa generada pels pugons

La seua sola presència, en escàs nombre, no és preocupant. Probablement la fauna útil

mantinga a ratlla la població. Però pot ser que les formigues, que s'alimenten de les

substàncies ensucrades que excreten, els protegeixin davant aquests. En eixe cas, hem

d'impedir el pas de formigues a les colònies amb barreres físiques.

Per als arbres

Posar cinta adhesiva amb

la cola cap a fora serà

molt efectiu.

En hortícoles, moure la

terra amb molta

freqüència als formiguers

serà d'ajuda.

La fava és un cultiu

trampa

Els pugons la prefereixen.

Posar faves al costat de

plantes sensibles és una

bona solució, afavorim la

presència primerenca de

depredadors.

Davant d'un nombre

excessiu

Podem fer aplicacions

repetides, només sobre

les zones on observem

presència, de maceració

d'all i vitet (veure punt

9.3 d'aquesta unitat).
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5.5. Mosca blanca, família Aleiròdid.

És un insecte blanc, diminut i alat. Es situa en colònies en el revés de les fulles, on succiona la

sàvia. Les seues excrecions afavoreixen l'aparició de fongs, que danyen seriosament les plantes.

Podem trobar-la sobre meló, carbassó, cogombre, tomaca, pebrera...

Temperatures càlides i humitat abundant l'afavoreixen. Per això és també coneguda com

"mosca blanca dels hivernacles". Amb alfàbega plantada al costat de les hortícoles sensibles

podem evitar la seua aparició.

En el cas improbable que constitueixi un problema a l'hort escolar ecològic, podem realitzar

aplicacions repetides de sabó de potassa sobre les zones afectades (veure punt 9.4 d'aquesta

unitat).
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5.6. Xinxa.

A l'hort apareixen diferents espècies de xinxes, algunes molt lligades a hortalisses concretes. La

majoria d'elles no provoca cap mal. Fins i tot és important conèixer que l’Oriuos, un excel·lent

depredador de pugons i àcars, és un tipus de xinxa.

La xinxa verda (Palomena prasina) pot afectar la tomaca i a la resta de solanàcies.

Habitualment no ens han de crear major problema, encara que a vegades, si la població és

considerable, caldrà prendre mesures.

La xinxa de la col (Eurydema ornata) en nombre excessiu sol produir apreciables danys en plantes molt joves de cols

i crucíferes.

Amb el control exercit per la fauna auxiliar i, col·locant mentes i herba sana al costat de les

plantes sensibles, podem reduir la població. En cas contrari, haurem de realitzar recol·leccions

manuals o aplicar alternativament i freqüentment sabó potàssic i terra de diatomees (veure

apartats 9.4 i 9.5 d'aquesta unitat).
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5.7. Tuta (Tuta absoluta)

La Tuta o arna de la tomaca és una petita arna nocturna, lepidòpter. Aquesta té especial

predilecció per la planta de la tomaca, de la que es menja les fulles, tiges o fruit, encara que

també pot aparèixer sobre creïlla o albergínia. Són molt significatives les galeries que realitza

en les fulles.

A la Comunitat Valenciana és de recent introducció, estenent-se des d'ací a tota la conca

mediterrània. No apareix per sobre dels 800 metres d'altitud, ni en zones de temperatures

baixes, ja que el fred és un factor limitant.

Les larves són diminutes i realitzen la seua activitat a l'interior dels teixits, pel que és complicat

fer un control manual exhaustiu. Si observem la seva presència, per al seu control apliquem

repetidament Bacillus thuringiensis (veure punt 9.6 d'aquesta unitat).
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5.8. Caragol.

Els caragols o mol·luscs, quan són abundants, causen dany a les plantes hortícoles de l'hort,

especialment en les de fulla com: encisam, bleda, espinacs, col... El moment més sensible és

quan estan en planter o recent realitzat el trasplantament.

Hem de retirar-los manualment quan els trobem esporàdicament. Amb això i l'ajuda de la

fauna auxiliar pot ser més que suficient. En cas que observem danys excessius i repetits,

haurem de prendre algunes precaucions com, per exemple, fer una barrera de pas amb cendra

seca al voltant de les plantes a protegir.

També és convenient col·locar refugis per localitzar-los després d'una pluja o una nit humida,

d'on els retirarem fins a aconseguir que la població disminueixi a punts tolerables. Aquests

refugis poden ser velles teules àrabs o rajoles ceràmiques.

Com a curiositat, els caragols, que són hermafrodites, realitzen les postes a la terra, excavant

un forat.
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5.9. Teuladí (Passer domesticus)

El teuladí comú és l'au més abundant en els nostres entorns urbans, tot i que a la Comunitat

Valenciana, igual que en tot el món, es troba en evident regressió. És un ocell gregari que pot

visitar el nostre hort sense major problema. Només cal protegir aquelles plantes i fruits que

poden ser desitjables per a ells.

La nostra experiència ens indicarà els cultius a protegir de l'hort escolar, que poden ser:

planters, algunes plantes de fulla en els seus primers estadis i poc més. Els allunyem de fruits

madurs amb el clàssic espantaocells. També col·locarem a prop de les plantes a protegir

objectes que emeten espurnes i reflexos de sol com: miralls, vells DVD o cintes de casset.

Aquests espantalls han de renovar-se amb freqüència, perquè el Teuladí siga temorós de la

"novetat".

6. Alguns dels nostres aliats, els depredadors naturals.

6.1. Marieta, família Coccinellidae.

És un escarabat molt conegut, símbol de l'agricultura ecològica. Això és a causa de que les

seues larves són grans depredadores de pugons, a més d'àcars, cotxinilles i erugues. En canvi,

al seu estadi adult també necessiten alimentar-se de pol·len i nèctar, d'aquí la necessitat de

comptar amb tanques o bardisses de flors a l'hort. Les marietes viuen més de 12 mesos,

hivernant en el mateix hort.
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6.2. Crisopa, família Chrysopidae.

És un petit insecte, característic per la posició de les seues ales transparents. Les larves són

molt voraces, devoradores de tota mena d'insectes. Li agraden especialment els pugons. En la

seua absència, també s'alimenten de secrecions de plantes, a l'igual que els adults.

Curiosament diposita els ous amb un peduncle que els separa de la fulla, per evitar ser

depredats per altres larves de crisopa.

6.3. Sírfid. Família Syrphidae.

Són un tipus de mosca, dípters. Els adults adopten l'aspecte

d'abelles o vespes, amb les quals es confonen. Això els atorga

certa protecció enfront dels seus depredadors. Les seues

larves són grans consumidores de pugons i altres petits

animals.

Els adults mengen pol·len i el nèctar de les flors, de manera

que també estan catalogats dins dels pol·linitzadors. Podem

distingir fàcilment els sírfids de les vespes pel seu vol. Al

contrari que aquestes últimes, demostren una extraordinària

habilitat de control de vol, sent capaços no només de

suspendre’s immòbils en l'aire, sinó d'avançar en qualsevol

direcció sense girar el cos.
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6.4. Sargantana, (Psammodromus Algirus, sargantana cuallarga; Podarcis hispanicus,

sargantana ibèrica)

La sargantana és un rèptil perfectament adaptat a les condicions de l'hort. Quan el maneig és

ecològic, s'estableix i reprodueix. Si la zona és càlida i assolellada, podem observar-la durant

quasi tot l'any, no hiberna. És una excel·lent depredadora d'insectes i aràcnids. Alguns dels seus

favorits són: mosques, aranyes, grills, formigues, paneroles, llagostes, escarabats... Les

sargantanes nounades són totalment independents.

6.5. Tisoreta.

La tisoreta sol ser un insecte habitual en els horts escolars ecològics. Encara que és qualificada

com a plaga per alguns agricultors, són molts més els beneficis que aporta que qualsevol

possible dany puntual. Existeixen més de mil espècies i la del nostre hort difícilment es

convertirà en un problema. Més bé al contrari, la majoria s'alimenta de matèria orgànica en

descomposició com les fulles caigudes, ajudant a la fertilitat de terra. Altres, omnívores, també

mengen les postes d’ous d'insectes que poden complicar el cultiu.

6.6. Aranya tigre (aranya vespa)
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L'aranya tigre, peculiar per les seues bandes grogues,

negres i blanques a l'abdomen, prefereix teixir la seua

xarxa, de grans dimensions, a les barraques de

tomaques de l'hort o entre els arbustos de la tanca.

A l'igual que la resta d'aranyes depredadores

teixidores, s'alimenta de petits insectes, la majoria

d'ells voladors.

Com a curiositat, és una de les aranyes que col·loca al

centre de la xarxa “l’estabiliment": petit teixit brillant

en forma de zig-zag. La seua funció encara no és

coneguda pels experts.

6.7. Pit-roig (Erithacus rubecula)

És una au molt valorada en qualsevol hort d'Europa. El nom li ve de la coloració ataronjada del

seu pit, molt marcada en els mascles. És sociable, li agrada la presència humana, deixant-se

veure i apropant-se quan remenem la terra. És una au principalment insectívora que en terres

valencianes ens acompanya en les estacions fredes. Si en algun moment no troba aliment

suficient, també ingereix baies i fruites o algunes llavors.
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6.8. Rata penada

Les espècies residents al nostre territori són insectívores i tenen un paper ecològic fonamental

com a controladors de mosquits, arnes i altres insectes voladors nocturns. Són molt voraços, un

ratpenat en una sola nit consumeix milers d'insectes. Per construir-los refugis artificials és

convenient conèixer les espècies del lloc i les que volem afavorir, de manera que puguem triar

el model més apropiat.

6.9. Dragó (Tarentola mauritanica)

És un rèptil a qui li agrada la presència humana i s'instal·larà perfectament a l'hort escolar.

Territorials i d'hàbits principalment nocturns, no s'allunya molt del seu amagatall. Podem

veure’l fàcilment caçant els insectes que són atrets per les llums i fanals. Entre la seua dieta

trobem: arnes, formigues, mosques, mosquits, grills, aranyes... És un especialista de l'escalada:

pot enfilar-se pels vidres o fins i tot moure’s cap per avall en els sostres.

6.10. Gripau (Bufo bufo)

El gripau comú és un amfibi terrestre que només visita l'aigua durant la seua reproducció, que

realitza en bassals, basses de reg o altres punts d'aigua. Habitualment solitaris, es reuneixen en

grup per l'aparellament. No és fàcil d'observar pels seus hàbits nocturns. S'alimenta

principalment d'insectes, caragols i altres invertebrats. La femella és molt més gran que el

mascle.
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7. Control de controladors.

En l'àmbit escolar no són habituals les mascotes, però és molt probable que apareguen per

l'hort els gats del poble o del barri. La seua presència no sempre serà beneficiosa.

Gat (Felis silvestis catus)

El gat domèstic, molt afectiu i lligat a l'ésser humà, és la mascota més popular al costat del gos.

A nivell de dieta alimentària està classificat com un superdepredador, el qual beneficiarà l'hort

mantenint a ratlla ratolins, teuladins i altres possibles problemes. L’inconvenient és que també

inclou en la seua dieta sargantanes, petits ocells i altres animals de la fauna útil.

Si els gats són pocs i les seues visites esporàdiques, no tenim que preocupar-nos.
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9. Preparats.

9.1. Purí d'ortigues.

És una maceració fermentada d'ortigues en aigua.

Propietats: vigoritzant, afavoreix la resistència de les plantes a les agressions externes,

fungicida, repel·lent de pugons, mosca blanca i aranya roja.

Preparació: La proporció és 1 x 10, és a dir, 1 kg d'ortiga fresca tallada per cada 10 litres

d'aigua. Es barreja la planta i l'aigua en un recipient no metàl·lic, i remenem amb un pal de

fusta durant uns 5 minuts. Podem tapar aquest recipient, però mai hermèticament, perquè es

permeta l’intercanvi de gasos. Com l'olor no és molt agradable, el col·loquem en un lloc

ombrejat i allunyat de llocs d'estada i de pas. Remenem cada dia, durant una setmana. Passat

aquest temps, podem colar i guardar-ho en garrafes no metàl·liques, en lloc fresc i fosc, a

l'espera de ser aplicat.

Aplicació: Per polvoritzar sobre la planta: dissolució 1 x 15, una part de purí per 15 d'aigua. Per

incorporar a terra: dissolució d'1 x 10.
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9.2. Purí de cua de cavall.

És una maceració fermentada de cua de cavall.

Propietats: Afavoreix l'estructura de les plantes. Fungicida.

Preparació: Podem fer servir planta fresca o seca, en proporció d'1 kg x 10 litres d'aigua si és

fresca, o 150 g si és seca. Trossegem la cua de cavall, la incorporem amb l'aigua en un recipient

no metàl·lic i remenem 5 minuts cada dia. Tapem el recipient amb una gasa o tela, procurant

que es produïxca l’intercanvi de gasos i el col·loquem a l'ombra. El procés finalitza al cap de 15

dies. Colem i guardem en una garrafa tancada en lloc fresc i fosc per a ser utilitzat en el

moment que es considere.

Aplicació: Diluïm en proporció d'1 x 10, una part de purí per cada 10 litres d'aigua. Polvoritzar

sobre les fulles, o podem regar prop de les arrels.
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9.3. Maceració d'all i vitet.

És una maceració en aigua d'alls i vitet picats.

Propietats: Insecticida contra pugons i primers estadis larvaris d'alguns insectes.

Preparació: Piquem 4 dents d'alls pelats i 8 vitets en un morter. Afegim mig litre d'aigua,

remenem i deixem reposar en un lloc fosc. Al dia següent s’ha de colar la maceració.

Aplicació: Colem amb una malla fina, per evitar que s'obstrueixi el difusor, i ruixem

directament sobre les zones afectades. En el cas de pugons, només caldrà fer-ho sobre els brots

més tendres de les plantes o en les parts on observem presència d'aquests. Repetirem el

tractament cada 3 o 4 dies, fins observar que el problema ha remès.
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9.4. Sabó potàssic.

Dilució de sabó potàssic en aigua.

Propietats: Insecticida pel control de pugons, mosca blanca, cotxinilles i primers estadis de

xinxes, entre altres.

Aplicació: Proporció 2 x 100, dues parts de sabó potàssic per cada 100 d'aigua. Aquest sabó

líquid es dissol millor en aigua temperada. En el cas d'escalfar-la hem d'esperar que es refrede

abans de ruixar sobre la planta.

Precaució. Algunes plantes poden ser sensibles a aquest producte, de manera que evitarem

repeticions freqüents de tractament.

Observacions: És un sabó per rentar la roba que podem adquirir en qualsevol comerç de

productes de neteja.
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9.5. Terra de diatomees.

Roca sedimentària silícia formada per algues unicel·lulars aquàtiques.

Propietats: Insecticida pel control d'erugues en els seus primers estadis larvaris.

Aplicació: Empolvorat amb el mateix envàs sobre les zones afectades de les plantes.

Observacions: Només hem d'utilitzar la terra de diatomees natural, amorfa, la utilitzada en

alimentació animal. Podem trobar-la en botigues de nutrició animal o especialitzades en

agricultura. Mai s’ha d’utilitzar terra de diatomees calcinada, sotmesa a altes temperatures i

cristal·litzada, perquè pot provocar silicosi.
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9.6. Bacillus thuringiensis.

Bacteri d'origen natural que produeix cristalls proteics.

Propietats: Paralitzen el sistema digestiu d'algunes erugues i larves.

Aplicació: Diluïda en aigua es polvoritza sobre la planta afectada.

Observacions: Per a la tuta de la tomaca emprarem la subespècie “aizawai”.
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9.7. Dilució de iogurt.

Dilució de iogurt en aigua.

El iogurt natural és un excel·lent fungicida.

Propietats: Control d'alguns dels principals fongs de fulla.

Aplicació: Proporció 2 x 100, dues parts de iogurt per cada 100 d'aigua, sense clor. És molt

important que el iogurt estigui viu, ben conservat i que l'aigua no contingui biocides, com el

clor. És un fungicida preventiu i també limita la propagació. Especialment recomanat aplicar-ho

en tot l'hort després de petites pedregades, per evitar la germinació d'espores en les parts

danyades de les plantes.
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