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És pot fer sembra fins la 1a quinzena d'agost en les varietats de mata baixa



Els enciams són un cultiu molt versàtil a lʼhort, de fàcil germinar, de cicle curt 
i que volem tenir a la cuina tot lʼany. Per a disposar dʼenciams sempre a lʼhort 
sʼaconsella fer planter de poques plantes (5-10 unitats) cada 2-3 setmanes 
durant el març, lʼabril i fins a mig maig amb varietats dʼestiu que ens resisteixin 
lʼespigat, els podem fer fàcilment en pots de iogurt o en tetrabrics de llet i 
tenir-los a la cuina mentre creixen, a prop dʼuna finestra. A la tardor, durant 
lʼagost i el setembre, farem el mateix però amb varietats dʼhivern que ens 
aguantin les glaçades, i com que el cultiu sʼaturarà una mica podem fer-ne més 
unitats (10-15) ja que ens aguantaran més temps a lʼhort. Els enciams més 
populars del LLuçanès són l'enciam vinagrer, escaroler, orella de 
ruc, carxofeta, maimó o maravella.

La sembra de la pastanaga sempre porta molta feina, ja que la 
llavor és molt xica i sempre hem dʼacabar aclarint, durant els cicles 
de primavera un truc és abans de la sembra directe barrejar la 
llavor de pastanaga amb la llavor de ravenet, aquest al tenir el 
cicle mes curt creixerà abans i a mida que els anem consumint 
deixaran espai a les pastanagues per créixer, i ens evitem haver 
dʼaclarir el cultiu. Per a cicles de tardor o si no ens agraden els 
ravenets també podem barrejar la llavor amb sorra i així la 
sembra serà més esclarissada.

Lʼespinac es sembra directa al sòl i molts cops no germina bé, ja 
que requereix que durant els primers 14 dies estigui el sòl sempre 
humit. Per a garantir-ne la màxima germinació abans de la sembra 
es mulla ben bé el sòl on es sembraran garantint que estigui en 
saó, un cop sembrat es tapa amb sacs de ràfia molls, i cada dia es 
van regant, als 6-7 dies es mira si la llavor ja ha germinat. Quan 
tenim la majoria de les plantes germinades ja podem treure els 
sacs. D'espinacs l'espinac gegant n'és la varietat més 
sembrada a l'hivern.

Els fermentats es fan amb aigua de pluja, si no en podem recollir usar aigua de lʼaixeta, però cal vigilar si 
són massa calcàries (ph>7) caldria afegir 250 ml de vinagre per cada 30L dʼaigua. Es submergeix una 
quantitat determinada dʼextracte de planta (seca o fresca) en un lloc càlid, i sʼha de barrejar com a mínim 
1 cop al dia. Quan remenem surten bombolletes (per tant hi ha fermentació) quan deixen dʼaparèixer 
bomobolletes al remenar és que la fermentació ha acabat, els dies que triga en acabar la fermentació 
depèn de la temperatura ambient, com més alta més ràpida serà. Un cop acabada la fermentació, colem 
el preparat, i el desem en un lloc fresc i fosc, envasat i etiquetat (nom del preparat i data del filtrat). Un cop 
obert un pot sʼha de consumir en menys de 2 mesos. Cal vigilar que no hi hagi fermentacions als pots 
guardats. Es poden fer fermentats de diverses plantes , i barrejar-los entre elles. Uns exemples de plantes 
que tenim a lʼabast són:

ARTEMISIA: diluïda al 10% contra la papallona 
de la col o la carpocapsa
CONSOLDA: diluïda la 20% regant el sòl 
estimula la vida bacteriana. Al 5% estimula la 
germinació de les llavors i el desenvolupament 
foliar dels cultius.
LLETERESA (Euphorbia lathyris): sense diluir al 
voltant del hort repel·leix ratolins de camp i talps.
ESPÍGOL: diluïda al 10% insecticida
MENTA: diluïda al 10% insecticida per a pugó

ORTIGA: diluïda la 20% estimula la germinació 
de les llavors, i de la microbiologia de les plantes 
(reforçant). Es pot barrejar amb cua de cavall.
CUA DE CAVALL: diluïda al 5% fungicida 
preventiu 
RUDA: Diluïda la 20% repulsiu de bavoses i 
insecticida de pugons. Es pot barrejar amb 
espígol i menta.
TANARIDA: aplicar sense diluir 
contra la papallona de la col.

La llavor de mongeta té una germinació dèbil, si la terra està molt 
seca li costa trencar-ne la crosta i, tot i germinar bé, no aconsegueix 
sortir a lʼexterior, per això la sembra de la mongeta es fa quan el 
sòl està en saó (després dʼuna bona pluja), i quan es calcula que en 
la propera setmana (4-7 dies) no plourà. Es poden deixar les 
mongetes en remull 24-48h abans de la sembra per accelerar el 
procés de germinació. Les mongetes més sembrades pel 
Lluçanès són la mongeta del carme, afartapobres, 

ganxet xic o petit, de la custòdia i del genoll de Crist.

Les llavors dʼalbergínia i pebrot necessiten molta temperatura per 
a germinar (al voltant dels 25ºC) però si ens esperem a tenir 
aquestes temperatures no ens donarà temps, al Lluçanès, que facin 
tot el cicle a lʼhort. Per avançar-ne la germinació sʼaconsella posar 
les llavors sobre un tros de paper de cuina humit dins dʼun taper 
tapat dins la sala més calenta de cas, durant 4-7 dies, fins que surt 
la radícula i llavors es posen ja a la safates de planter, ja garantint 
que només les llavors germinades estan sembrades,alhora que 
nʼaccelerem la naixença. De pebrots al LLuçanès els agrada 

molt plantar pebrot rodó, i el pebrot morro de vedell.

Tant el cultiu dels alls com el de les cebes és molt versàtil i en podem calcular 
fer-ne més quantitat, una part per collir tendres i lʼaltre per a la collita en sec. 
La sanitat del hort és basa en un bon sòl, fèrtil i estructurat, però per a mantenir 
lʼequilibri a voltes necessitem un cop de mà. I les plantes en són un bon aliat a 
bon preu; les podem cultivar al nostre hort o jardí i fer-ne fermentats 
decoccions, infusions o maceracions. Les cebes més populars per la 
contrada són la ceba agra, ceba Clevegueres també coneguda 
com a ceba de Molins de Rei i la ceba vigatana. Albergínies, alls i 

pastanagues no n'hi ha de per la zona que siguin pròpies. 

ELS SECRETS DEL BON HORTOLÀ


