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1. Consideracions prèvies. 

Perquè les plantes del nostre hort escolar es desenvolupen adequadament, és necessari 
realitzar una sèrie de tècniques de cultiu. Seguidament fem una relació d'algunes d'elles, 
classificades en tradicionals i recents. 

Tècniques tradicionals 

Barraca de canyes per a tomaqueres * 
Barraca de canyes per bajoques de mata 
alta 
Barraca de canyes per garrofó 
Entutorat vertical * 
Entutorat lateral * 
Ombrejat post-trasplantament  
Aclarida 
despuntat 
Poda de tomàques. 

 Tècniques més recents 

 Entutorat en T * 
 Malla vertical 
 Blanquejat  
 Embolssat  
 Hivernacle 
 Mini-túnel * 
 Programació de rotacions 
 Programador de reg automàtic * 
 Encoixinat de plastic  
 

 
(*)Seran tractades en aquesta unitat. A excepció de l'entutorat lateral, també podràs conèixer el seu 

desenvolupament al vídeo 8 sobre tècniques diverses. 
 
És recomanable conèixer-les i familiaritzar-se amb elles a mesura que ho requereixen els 
cultius programats a l'hort escolar. Sabem que són molts els modes i estils d'implementar una 
tècnica. És convenient conèixer les que es realitzen en l'entorn, i experimentar variants que 
ens semblin interessants. 

El resultat serà el que determine quina és la més convenient, o la que necessita millorar-se. Els 
alumnes i docents som creatius, i trobarem altres vies vàlides per aconseguir els objectius 
proposats. Tot un món de possibilitats per descobrir.. 
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2. Barraca de canyes per a tomaqueres. 

 

Exemple de barraca de canyes per tomaqueres al costat de mini-hivernacle 

La barraca de canyes de tomaqueres és un dels elements més representatius dels nostres 
vergers. Tot hort com cal ha de disposar d'una. A l'igual que l'espantaocells, o un simple 
cavalló, per si sola aquesta barraca evoca un tot: l'hort. 
 
Hi ha moltes maneres i materials per construir un suport que serveixi de sosteniment a 
aquesta planta, que evita que les tomaqueres contacten amb el terra i es podreixin. Entre tots 
els possibles, seguim optant per la tradicional barraca de canyes. Afavorir l'exposició al sol de 
la tomaquera (no oblidem que pertany a la família de les "solanàcies") és també un dels 
objectius d'aquesta tècnica. 
 
Canyes i tomaqueres són espècies vegetals al·lòctones. Aquest pot ser un bon tema per a la 
investigació a classe. Quin és el seu origen, Orient...Occident? Un altre dels temes pot ser els 
usos de la tomaca (culinaris) i de la canya (mobiliari, construcció, agricultura, música...). 
Podem muntar la barraca des del mateix moment del trasplantament de les tomaqueres i 
sempre abans que aquestes tinguen una mida superior als 30 cm. Quan per la seua pròpia 
envergadura comencen a estirar-se. 

2.1. Dimensions. 

Per instal·lar la barraca hem de tenir prèviament plantades les tomaqueres en dues files o 
cavallons paral·lels. El marc de plantació és l'indicat en la unitat 5 Sembra i trasplantament. En 
el cas de podar la tomaquera a una sola guia, podran estar més juntes a la fila que si ho fem a 
dues guies. 

 
L’amplària de la barraca està definida  per la separació entre aquestes dues files, que pot ser 
de 70 a 100 cm, encara que aquestes són només mesures orientatives. El llarg és el total de la 
longitud de les files. Sobre l'altura hi ha més disparitat de criteris. A nosaltres ens funciona 
molt bé el metre i mig des del terra fins al vèrtex on es troba la canya horitzontal superior. Pot 
ser menor, per a hortolans de baixa estatura o mobilitat reduïda, o major, si preveiem que les 
nostres tomaqueres aconseguiran bona envergadura. 
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2.2. Selecció de canyes i tallat. 

 

Selecció i tallat de canyes 

Comptar amb un bon subministrament de canyes és imprescindible. Encara que actualment 
l'opció més comú és adquirir-les en cooperatives i comerços especialitzats en agricultura i 
jardineria, també podem apropar-nos al canyar comunitari del municipi, o demanar-les a un 
particular. Estaran encantats que col·laborem en la conservació i neteja. Les que són d'un any 
són més adequades, sense brots laterals. 

Tradicionalment les canyes, sobretot si són per a mobiliari i construcció, es tallen en el mes de 
gener, i també en els altres mesos d'hivern. Demostrada és la seua major durabilitat. Podem 
utilitzar-la durant diversos anys, sempre que tinguem la precaució de col·locar-les en vertical 
durant el període de descans, recolzades en una tàpia o un arbre. 
 
Les canyes per construir la barraca han d'estar ja seques. D’altra manera els lligams quedarien 
fluixos al deshidratar-se, i a més correm el risc que puguen emetre arrels, s'implantin en el 
terreny i competeixen amb les tomaqueres. Seria un bon esqueix de canya però una mala 
barraca. 
 
Una vegada conegudes les dimensions de la barraca i el nombre de tomaqueres a sostenir, 
calcularem el nombre de canyes a preparar. Les verticals, les que han d'estar clavades a terra, 
es col·locaran una per cada 3 o 4 tomaqueres. Pot ser cada dos si considerem que així el 
conjunt quedarà més estable. Fins i tot podem fer barraques d'una canya per cada tomaquera. 
En aquest últim cas, prescindirem de les horitzontals, excepte la superior. 
 
Intentarem que totes les verticals tinguen la mateixa longitud, que calculem afegint a l'altura 
prevista (aprox. 1,5 m.), la part soterrada (aprox. 0,3 m.) i la part excedent (aprox. 0,3 m .). En 
total cada canya ha de mesurar una mica més de 2 metres. La primera que tallem ens servirà 
de guia per a tallar la resta.Les canyes horitzontals només es tallen per suprimir la punta i 
eliminar parts febles o excessivament corbades. El seu nombre pot ser 3 o 4 en cada un dels 
dos laterals, més la superior. Si amb la longitud d'una sola no aconseguim cobrir el total de la 
barraca, afegirem altres. 
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2.2 Clavat de canyes verticals. 

Per obtenir una bona producció de tomaques no és convenient regar en excés abans del 
quallat de les primeres flors. L'excepció és el moment de muntar la barraca. Per afonar bé les 
canyes hem de regar prou la terra el dia anterior. Així facilitem la tasca i garantim solidesa. La 
profunditat serà la que ens permet el terreny i les nostres forces. En cas de petits hortolans, 
han de comptar amb l'ajuda d'altres grans, o adults, per a realitzar l'empenta final. 

Exemple de com clavar les canyes per a la nostra barraca a la terra 

Les canyes verticals es col·loquen de dos en dos, per parelles, des d'un extrem a l'altre de la 
barraca, a la distància indicada en el punt anterior. Ho fem amb una petita inclinació cap a 
l'interior, tocant-se prop dels extrems, aproximadament a 1,5 metres de terra o a l'altura 
planificada. 

2.3. Lligat de canyes horitzontals. 

Una vegada clavades totes les verticals, col·loquem la canya superior horitzontal, que ha de ser 
forta, llarga i recta. A l'alçada convinguda (la referència pot ser 1,5 m.), anem lligant amb nucs 
de corda fina els punts de contacte de aquesta amb les dues canyes verticals. Comencem per 
un dels extrems, assegurant-nos que quede centrada. 
 
El nuc aplicat ha de quedar fort. Al vídeo queda indicat un model, d'execució senzilla. 
Tradicionalment s'utilitzava espart picat humit, que al assecar-se es contrau i estreny. 

Col·locació de canyes horitzontals a la nostra barraca. 
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De vegades una sola canya no és suficient per a tota la longitud de la barraca, pel que hem 
d'utilitzar dos o més. És convenient que es solapen com a mínim 20 cm., lligant  amb corda. 
Una vegada ben col·locada i subjecta la canya horitzontal superior, podem començar amb les 
laterals, de baix a dalt.  
 
Procurarem que queden paral·leles a terra, i equidistants entre elles. La primera pot estar a  30 
cm. de la superfície, on es realitzarà el primer lligat de la planta. Com ja hem indicat, les 
horitzontals són 3 o 4 en cada un dels dos laterals, més la superior. 
 
El nuc a realitzar pot ser semblant a l'anterior, encara que més simple, ja que en aquest cas 
només uneix dos elements. Si la canya té curvatura, cosa habitual, aquesta ha de quedar en 
horitzontal, sense vinclar-se cap avall o cap amunt. En el moment del lligat, la corba 
desapareix, mantenint sempre l'equidistància amb les altres. 

 

Per prevenir els accidents amb els extrems de les canyes horitzontals, un cop finalitzada la construcció podem 
col·locar boles d'argila com a protecció. 

2.5. Col·locació de travesses. 

Per evitar que forts vents, o que el mateix pes dels tomaques puguen tombar la barraca en 
sentit longitudinal, incorporem unes traves, també de canya. Aquestes es col·loquen al lateral, 
entre dues canyes verticals, des de la base d'una d'elles fins a l'extrem superior de l'altra, amb 
evident inclinació. En aquesta posició contacta amb totes les canyes horitzontals, a les quals ha 
de ser lligada. 

 

Col·locació de trava al lateral de la barraca 
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Aquestes es poden clavar a terra o no, depèn de la nostra decisió. En el primer cas fan millor la 
seva funció. 
 
Encara que poden instal·lar-se en qualsevol punt de la barraca, se solen realitzar en els 
extrems. Dos són suficients per a les barraques menudes, una en cada sentit. A les grans es 
col·loquen quatre o més. 

 

 

Tomàques madures penjant d'una barraca de canya 

 

3. Entutorat vertical individual 

Els arbres en els seus primers anys de vida requereixen d'ajuda perquè la tija es mantinga recta 
i protegida dels vents. També algunes plantes hortícoles necessiten d'un suport, ja siga per 
evitar que els seus fruits es podreixen al tocar terra, o per què el mateix pes d'aquests 
trencaria les seues tendres tiges. Seguidament proposem uns tutors individuals, pràctics i 
senzills. 

 

Exemple de tutor individual per a una pimentera 
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3.1. Entutorat per a planta anual. 

Hortícoles que requereixen entutorat 

Albergínia Pebrera  
 Gerd                Pèsol  

 

Entutorem  per obtenir llavors 

Enciam               Bleda 
Api Carlota 

Quan estan aïllades, li col·loquem un tutor individual. Quan estan agrupades, els construïm el 
lateral amb canyes o el lateral en forma de "T", que veurem en els següents apartats 4 i 5 
d'aquesta unitat. 

El tutor individual per hortícoles ho podem construir amb una canya tallada una mica més 
llarga que l'altura final de la planta, que clavarem a terra després d'un bon reg. A aquesta 
canya lliguem la tija de la planta quan aconsegueix uns 40 cm., amb un nuc amb suficient 
folgança perquè pugui engreixar. Posteriorment, ja més crescuda i ramificada, afegim una 
corda perimetral que abaste a totes les tiges. 

La tomaca, bajoca i garrofó requereix d'una construcció específica: la barraca, cadascuna amb 
les seues característiques concretes.  

El pèsol tirabec i el cogombre es desenvolupen molt bé sobre malla vertical. Un somier vell 
metàl·lic pot fer aquesta funció. 

En cas que l'hort escolar compte amb una tanca, aquesta pot fer de suport, sempre que no 
abusem amb el pes. 

3.2. Entutorat per a l’arbre. 

Com ja hem indicat, és convenient protegir la fràgil tija dels petits arbres dels vents forts. Una 
simple canya clavada a molt bona profunditat és més que suficient. Ho farem tan prompte el 
plantem, o després d'un reg molt abundant. 
 
Com aquesta funció ha de realitzar-se durant diversos anys, la canya escollida ha de ser 
gruixuda i forta. Per mantindre subjecte el tronc, realitzarem diverses unions a la canya, 
almenys dos. Aquestes unions poden ser amb corda de fibra vegetal. 
 
Observarem periòdicament el creixement i modificarem el lligat quan siga convenient. 
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El nuc sobre la canya ha de quedar molt fixat, fortament apretat, però en canvi sobre la tija ha de ser ampli, 
permetent que aquest pugua engreixar. Una vegada realitzat, comprovarem que podem introduir a el menys un dit 

entre el tronc i la corda.  

4. Tutor lateral clàssic de canyes. 

Com ja hem comentat, algunes plantes requereixen d'un 
suport de sosteniment, com l'albergínia o la pebrera. 
Quan estan agrupades, en línies o cavallons, 
tradicionalment es realitza el entutorat lateral amb 
canyes.  

Aquest és un sistema molt senzill i fàcil de construir. 
Consisteix simplement a col·locar dues canyes en 
horitzontal, en paral·lel, una a cada costat de la línia, 
sobre la qual es donarà suport a les plantes. Aquestes 
canyes estan lligades sobre curtes canyes en vertical 
clavades a terra 

 

 

4.1. Dimensions. 

La longitud ve determinada per la de la pròpia línia de plantes. L'ample dependrà de 
l'envergadura final que arriben les hortícoles. Per albergínies ha de ser una mica més gran que 
per pebreres, i el rang pot oscil·lar entre 60 i 80 cm. Per als pèsols hi ha prou amb tan sols 50 
cm. 
 
L'alçada a la que col·locar la canya també haurà d’adaptar-se a la nostra espècie i varietat. Com 
exemple, podem col·locar-la per a l’albergínia a uns 45 cm de terra. També es pot afegir una 
canya més a cada lateral, de manera que podria quedar la primera a 30 i la segona a 60 cm de 
la terra. Les opcions són diverses. 
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4.2. Selecció de canyes i tallat. 

Les canyes verticals han de clavar a terra uns 30 cm, o el que permet el terreny. A això hem de 
sumar l'altura decidida pel conjunt. Procurarem tallar totes a la mateixa longitud, on la primera 
servirà de guia per a la resta.  

Les canyes horitzontals seran llargues, eliminant parts febles, danyades o excessivament 
corbades. 

4.3. Clavat i lligat de canyes. 

 

Exemple de lligat en canyes laterals 

Clavarem les canyes verticals després d'un bon reg, el que facilita enormement la tasca i 
garanteix l'estabilitat. Una canya dipositada sobre el sòl, i tallada segons l'ample planificat, ens 
indica en els seus extrems el punt de clavat. A aquesta canya li hem marcat prèviament el punt 
central, que ha de coincidir amb la línia de plantes, perquè quede el conjunt ben distribuït. 
 
Començarem a clavar des d'un dels extrems, en els dos costats del cultiu. La distància entre 
aquestes primeres i les següents pot ser propera al metre, o menys d’un metre si volem que el 
conjunt siga més sòlid. 
 
Una vegada clavades les canyes verticals, sobre aquestes col·loquem les horitzontals, lligant a 
ser possible amb corda de fibra vegetal. El nuc ha de quedar fort. Encara que és només una 
opció, per donar-li més consistència a aquest tutor, podem col·locar canyes transversals, 
lligades, que uneixin les canyes paral·leles. Es col·loquen en els dos extrems i en algun punt 
intermedi. 
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5. Entutorat en T. 

 

Aquest tutor és molt semblant en funcionalitat a l'exposat en el punt anterior, el entutorat 
lateral clàssic de canyes. És una evolució d'aquell, on la subjecció a la planta la realitza una 
corda, col·locada de banda i banda de la línia de plantes. Les cordes estan subjectes a senzilles 
estructures de fusta en forma de "T", d'aquí el seu nom. 

5.1. Material i dimensions 

Material tutor en T 

● Llistons de fusta 
● Mall de goma 
● Martell  
● Claus 
● Armelles 
● Tornavís o vareta fina 
● Corda de fibra vegetal 
● Tisores per a corda 

 
 
Per les dimensions consultarem l'apartat anterior 4.1. Com aquest tutor en T té la peculiaritat 
de ser més durador que l’indicat en eixe punt, podem utilitzar-lo també per a cultius 
plurianuals, com els gerds i altres baies. En aquest cas l'alçada serà superior als 60 cm. i l'ample 
de 70 cm. 
 
Quan finalitza el cultiu, aquesta estructura, tal vegada renovant les cordes, pot utilitzar-se en 
cursos posteriors. Simplement tindrem la precaució de guardar-les recolzades en vertical. 
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5.2. Selecció de fustes i tallat. 

Ja hem indicat que podem fer servir branques de poda. El llidoner i la morera solen produir 
vares molt rectes. En cas d'utilitzar fustes, aquestes poden ser recuperades i de diferents 
mesures: llistó de secció 4 x 4 o similar és suficient. 
 
Tallarem els puntals verticals, l'element inferior de la T, segons l'alçada escollida per al tutor, a 
la qual afegirem els 30 o 40 cm de clavat. Tots han de tindre la mateixa llargària i un dels seus 
extrems ha de quedar en punta, per facilitar el clavat. 
 
La travessa superior de la T ha de ser de la mesura de l'ample elegit, també totes a la mateixa 
llargària. Pot variar el gruix  entre unes i altres, però no la llargària. 
 
5.3. Clavat de puntal vertical. 
 
Prèviament haurem fet un bon reg. Si disposem de degoters, és al costat d'aquests on clavem. 
El primer puntal es col·loca en el començament de la línia d'hortícoles, i un altre al final.  
 
Entre tots dos clavarem els necessaris, a la distància convinguda, que pot ser des d'un metre 
fins als dos i mig, i fins i tot més. Han de quedar regularment distribuïts. En el cas de comptar 
amb degoters, comptem aquests, i fem les oportunes operacions matemàtiques. 

 

 

Pel clavat podem utilitzar un martell d’obrer, molt eficient. Té l'inconvenient que si la terra es dura, es deforme en 
excés la testa de la fusta. Per això és adequat provar amb una maça de goma, si disposem d'ella.  
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5.4. Unió de la travessa superior. 

Un bon clau és suficient per ancorar la travessa superior al pal vertical. També podem fer servir 
un cargol llarg. Procurem que quede ben centrada, i així les cordes laterals seran rectes. 

Prèviament haurem incorporat a cada un dels extrems de la travessa una armella, que servirà de subjecció per a la 
corda.  
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5.5. Col·locació de cordes. 

Finalment, una vegada construïda l'estructura de fusta en forma de T, hem de col·locar les 
dues cordes paral·leles a la fila de cultiu. Com ha d’estar a la intempèrie durant un llarg 
període, intentarem que siga duradora i d'una mesura que ofereixi aquesta garantia. 

 

Una vegada ja fixades i tensades les cordes paral·leles, perquè no s'obrin cap a l'exterior, 
lligarem d'una a l'altra xicotets caps, en perpendicular a aquestes. Aquests petits caps, també 
de corda, han de ser exactament de la mateixa llargària que les travesses. Podem afegir un o 
dos entre pal i pal, depenent de la seva separació. 

Aquest tutor és un magnífic posador per a l'avifauna de l'hort escolar, quan les plantes no han 
crescut encara o es troben en repòs hivernal. 

6. Mini-túnel. 

 

Mini-túnel o mini-hivernacle en un hort al costat de barraca de canyes. 
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Els hortolans escolars han d'explorar diferents tècniques perquè durant el període lectiu es 
puga aconseguir una bona producció, tant en quantitat com en varietat.  

Generar un microclima beneficiós en petits espais és molt útil per avançar o retardar collites, i 
fins i tot per obtindre fruits fora de la temporada més adequada. 

Pocs centres escolars poden permetre’s instal·lar un gran hivernacle. Fins i tot el seu maneig, 
requereix automatismes i molta dedicació. En canvi, tenim al nostre abast multitud de recursos 
per aconseguir estos objectius. 
 
Un primer pas pot ser el mini-hivernacle per planters i petites plantes. O també col·locar sobre 
una hortícola ja trasplantada una ampolla gran de plàstic a la qual se li ha retirat el tap i tallat 
la base inferior. 
 
Seguidament et detallem com construir un mini-túnel, de molt fàcil obertura i tancament. És 
especialment recomanable per als primers estadis de la planta, com pebreres, albergínies, 
tomaques, carbasseta, melons, etc. i allí també pot desenvolupar-se completament tot el cicle 
de cultiu d'enciam, escarola, espinacs, canonge, maduixa... 

6.1. Material i dimensions. 

Material  mini-túnel: 

● Arcs amb els seus anelles soldades 
● 2 estaques de fusta 
● martell de paleta 
● Film transparent 
● Corda de fibra vegetal 
● Tisores per a corda i plàstic 

 
 
 
 
El mini-túnel pot ser tot lo llarg que considerem. L’ample de la coberta serà la que 
aconseguirem trobar en cooperatives o botigues especialitzades. La d’1 metre és estàndard i és 
la mida que creiem més adequada i aconsellable. 
 
Hem d'adquirir, o probablement encarregar al ferrer local, que ens prepari els arquets 
utilitzant varetes de ferro llises, d'uns 5 mm. de secció circular. 
 
Els arquets han de ser, si ens atenim a la mida del paràgraf anterior, d’1 metre de perímetre en 
la seua semicircumferència, més unes prolongacions rectes en cada extrem d'uns 20 cm, que 
és el que queda clavat a terra. A cada lateral s’han de soldar unes anelles, també de ferro de la 
mateixa secció, a la distància d’1 metre (just en el punt que acaba la semicircumferència i 
comença la prolongació recta per clavar). Aquestes anelles serviran per a la fixació de la 
coberta. 
 
Com coberta podem utilitzar film transparent o malla protectora blanca, coneguda com malla 
anti-trip. Amb el film obtindrem majors temperatures interiors, tot i que hem d'estar atents als 
dies d'excessiva insolació, per airejar en les hores centrals. Amb la malla protectora 
aconseguirem també bones condicions de temperatura, i al permetre el pas de gasos, evita el 
sobreescalfament. 
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6.2. Clavat d'arquets. 
 

 
Clavat d'arquets a l'hort 

 

Començarem clavant el primer arquet en un dels extrems de la línia a protegir, en 
perpendicular a aquesta, que pot comptar o no amb plantes sembrades o trasplantades. 
Aquesta sembra o trasplantament es pot realitzar posteriorment, el sistema ho permet. 
Procurarem que els arquets queden ben centrats. 
 
Els arquets han de quedar just a la profunditat en què les anelles toquin la terra. La separació 
d'un a l’altre pot variar des del metre fins als dos metres de distància. Com més junts, més 
resistència als vents. 
 
6.3. Clavat d'estaques. 
 
Un cop col·locats tots els arquets, hem de clavar amb el test d’obrer una estaca a cada extrem. 
Aquestes quedaran distanciades aproximadament un metre de l'arquet, i amb una inclinació 
de 45º cap a l'exterior. Les estaques són el punt de fixació de la coberta. 
 

 
Clavat d'estaques a la terra de l'hort amb una inclinació de 45 º 
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6.4. Col·locació de la coberta i fixació. 

Amb un doble nuc lliguem l'extrem de la coberta triada a una de les estaques i despleguem la 
coberta sobre els arquets fins a aconseguir l'altra estaca. Tallem i lliguem l'altre extrem, 
procurant sempre que tinga una tensió adequada. 

 
Per fixar la coberta als arquets, lliguem un extrem de la corda de fibra vegetal a una de les 
anelles; passem la corda per l'anella oposada, i tornem de nou, per l'altre lateral de l'arquet, al 
punt de partida, on realitzem el nugat final. 
 
Aquest sistema de subjecció ens permet obrir i tancar molt fàcilment el mini-túnel, per 
realitzar totes les tasques necessàries i airejar els dies que es considerem oportú. 
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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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