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 El fred i la protecció dels cultius 
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Els hivernacles – Projecte de l’hort 

El fred i la necessitat de protegir les plantes del fred, poden 
ser un element de treball important. 
Es poden fer diverses activitats vinculades al fred i la 
protecció dels cultius: 
• Construcció d’un hivernacles gran 
• Construcció de microtúnels per cada fila de l’hort 
• Protecció individual de cada planta. 

 
Més enllà de l’activitat, el més interessant, 
són les preguntes i el procés de 
descoberta i implementació de 
solucions. 

 

Els hivernacles – Projecte de l’hort 

https://escolesmancoplana.wordpress.com/category/tema/horts/hort-
en-xarxa-2013-14/page/2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3TgX3TgSc1M 

http://escolaverdaescolapiacaldes.blogspot.com.es/2014/01/lhivernac
le.html 
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Els hivernacles – Projecte de l’hort 

Els hivernacles – Projecte de l’hort 
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Efecte hivernacle 

Hivernacle domèstic 
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Hivernacle domèstic 

Túnels – una opció per cultius comercials 
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Microtúnels 

Microtúnels 
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Microtúnels 

Microtúnels 
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Microtúnels 

Microtúnels 
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Microtúnels 

Manta tèrmica 
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Protecció individual 

Llavorers 
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Sistema de reg 

Perquè les plantes necessiten aigua? 

L’aigua i les plates 

Per fer la fotosíntesi 
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Perquè les plantes necessiten aigua? 

L’aigua i les plates 

Per fer la fotosíntesi 
Per transportar nutrients de les arrels a les fulles i els 

fruits 

Com ho fan les plantes per pujar l’aigua? 

L’aigua i les plates 

Capil·laritat 
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kjh 

Les plantes, el clima i el reg 
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Les plantes, el clima i el reg 

Les plantes, el clima i el reg 

Evapotranspiració potencial o màxima 
És la quantitat d’aigua consumida, durant un temps determinat, en un sòl cobert 
de vegetació homogènia, densa, en plena activitat vegetativa i amb un bon 
subministrament d’aigua.  

Evapotranspiració real 
És la quantitat d’aigua realment consumida per un determinat cultiu durant el 
període de temps considerat. 
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Les plantes, el clima i el reg 

Què és regar? 
 
Regar és subministrar aigua a les arrels de les plantes per tal de satisfer les 
necessitats que no són cobertes per la pluja. 
 
Per a calcular aquesta necessitat d’aigua es tenen en compte les següents 
dades: 
- Pluviometria 
- Evapotranspiració de referència d’aquell cultiu (ET0) 
- Coeficient de cultiu de la planta (Kc) 

Les plantes, el clima i el reg 
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Les plantes, el clima i el reg 

CULTIUS DE FRUIT Alta Mitjana Baixa 

Tomateres x 

Pebrots x 

Albergínies x 

Cogombres x 

Carabassons x 

Melons x 

Cíndries x 

Les plantes, el clima i el reg 
CULTIUS DE FULLA Alta Mitjana Baixa 

Enciams X 

Espinacs X 

Bledes X 

Cols X 

CULTIUS D’ARREL Alta Mitjana Baixa 

Pastanagues X 

Cebes X 

Porros X 

Alls X 
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Les plantes, el clima i el reg 

MILLORANTS Alta Mitjana Baixa 

Mongetes X 

Faves x 

Pèsols X 

Les plantes, el clima i el reg 

La mateixa planta no necessita la mateixa aigua durant tot el cicle de cultiu 
- Floració en tomateres i pebrots. 
- Dolçor en melons. 
- Moments sensibles en síndries. 
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Les plantes, el clima i el reg 

Quina és la millor hora per regar? 
 
• A primera hora del matí 
• A última hora de la nit 
• Mai: a les hores de més insolació 

Què puc fer sí una planta fa pinta de seca? 
 
• Regar-la abundantment amb la regadora. 
• Si hi ha molt sol, tapar-la amb palla, una tela, una jaqueta...fer-li sombra. 

Les plantes, el clima i el reg 

Bons sistemes per millorar el reg 
 
• Col·locar un encoixinat de palla 
• Escardar la terra després d’haver plogut per evitar que l’aigua s’evapori per 

capil·laritat. 
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Sistemes de reg 
• Gota-gota 

• Micro aspersió 

• Mànega exsudat 
 

Sistemes de reg – GOTA A GOTA 

Característiques 
• Distància entre goters: 33cm 
• Quantitat d’aigua que emet cada goter: 2L/h 
• Creació d’un bulb d’humitat 

Avantatges i inconvenients 
• Reg molt localitzat, no hi ha pèrdues d’aigua 
• Costa una mica de muntar 
• Els goters s’han de revisar. Es poden embossar. 
• L’hem de distribuir bé per tal que l’aigua arribi a totes les plantes de forma 

suficient. 
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Sistemes de reg – GOTA A GOTA 

Sistemes de reg – ASPERCIÓ 

Característiques 
• Reg homogeni 
• Quantitat d’aigua que emet cada aspersor 

Avantatges i inconvenients 
• Reg molt ampli, hi ha pèrdues d’aigua per evaporació i deriva. 
• Mulles la superfície de la planta 
• Reg molt homogeni 
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Sistemes de reg – ASPERCIÓ 

Sistemes de reg – MÀNEGA EXSUDANT 

Característiques 
• Reg homogeni 
• Molta quantitat d’aigua 

Avantatges i inconvenients 
• Reg molt homogeni 
• Es trenca fàcilment i té pèrdues 
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Sistemes de reg – MÀNEGA EXSUDANT 

Sistemes de reg  

3 sistemes principals 
 

1. Goter 
2. Aspersió 
3. Exudant 
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Plagues i malalties de l’hort 

Teoria de la trofobiosis (alimentació de la vida) 

Francis Chaboussou 

“Un major o menor atac a les 
plantes per insectes i 

microorganismes, depèn del seu 
estat nutricional” 

Francis, Chaboussou. "Recherches sur les facteurs de pullulation des acariens phytophages de la vigne à la suite des 
traitements pesticides du feuillage" (1969). 
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Per què apareixen plagues i malalties? 

Maneig del sòl 
Com gestiono el sòl i la 

seva herba? 
Fertilitat 

Excés o falta de nutrients 
en el sòl i les plantes 

Aigua 
Excés (asfixia radicular) o 

falta (sequedat) 

Clima 
Clima favorable a una 
determinada plaga o 

malaltia 

Biodiversitat 
Sistema simple, sense 

enemics naturals 

Gestió de cultiu 
Podes excessives, marc de 

plantació incorrecte 

Tractaments 
Efectes nocius dels 

tractaments, moment 
d’aplicació inadequat 

Plagues o malalties 
= 

Desequilibri 
nutricional 

Teoria de la trofobiosis (alimentació de la vida) 

Els insectes necessiten aminoàcids lliures 
i sucres solubles per alimentar-se 
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Teoria de la trofobiosis (alimentació de la vida) 

Teoria de la trofobiosis (alimentació de la vida) 

Planta sana 
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Teoria de la trofobiosis (alimentació de la vida) 

Planta sana 

Teoria de la trofobiosis (alimentació de la vida) 

Planta desequilibrada 

Aminoàcids lliures 

Sucres 
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Quines són les principals plagues i 
malalties en un hort? 

PLAGUES 
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Pugons 

Pugons 
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Pugons 

Mosca blanca 



10/03/2017 

33 

Aranya roja/groga 

Erugues (lepidòpters) 
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Erugues (lepidòpters) 

Erugues (lepidòpters) 
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Tuta absoluta 

Escarabat de la patata (i l’albergínia) 
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Bernat pudent 

MALATIES 
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Oïdi (cendrosa) 

Mildiu 
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La fauna útil de l’hort 
Depredadors 

Paràsits 

Fauna útil | depredadors 

Sírfits 

Alimentació 

Àcars i mosca 

blanca 

 

Atracció 

Flors grogues 

i blanques 

(Lobularia 

maritima) 
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Fauna útil | depredadors 

Sírfits 

Alimentació 

Àcars i mosca 

blanca 

 

Atracció 

Flors grogues 

i blanques 

Fauna útil | depredadors 

Sírfits 

Alimentació 

Àcars i mosca 

blanca 

 

Atracció 

Flors grogues 

i blanques 
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Fauna útil | depredadors 

Marietes, Scymnus sp. 

Alimentació 

Pugons 

 

Atracció 

Flora arvense en 

general 

Fauna útil | depredadors 

Marietes, Scymnus sp. 
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Fauna útil | depredadors 

Marietes, Scymnus sp. 

Fauna útil | depredadors 

Mírid (Macrolphus pygmaeus) 

Alimentació 

Mosca blanca i 

ous d’erugues 

 

Atracció 

Planta de tabac i 

calèndula 
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Mírid| depredador 

Crisopa 

Fauna útil | depredadors 

Alimentació 

Pugons 

 

Atracció 

Flors. Els adults 

s’alimenten de 

nectar 
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Crisopa 

Fauna útil | depredadors 

Alimentació 

Pugons 

 

Atracció 

Flors. Els adults 

s’alimenten de 

nectar 

La fauna útil de l’hort 
Depredadors: 
1. Sírfits 
2. Marietes 
3. Mírids 
4. Crisopes 
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Orius sp. Aphidoletes aphidimyza 

Àcars i mosca blanca 

Lavanda y pepinillo del diablo 

Pugons 

Nèctar de flors 

Fauna útil | depredadors 

La fauna útil de l’hort 
Paràsits 
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Fauna útil | paràsits 

Aphidius sp. Phytoseiulus sp. 

Pugons (adults, nèctar)  Mòmies! 

Flors, umbelíferes en general 

Aranya roja 

Flora arvense en general 

Com augmentem la diversitat de 
l’hort? 
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Plantes útils| atraients de fauna útil 

Nom  Nom científic Propietats Tipus 

Cebollí Allium 
Schoenoprasum 

Ahuyentadora de pulgón. Atrae a las abejas. Se puede plantar 
debajo de los manzanos para prevenir la roya del manzano. 
También sirve para repeler a la mosca de la raíz de la zanahoria. 

Anual. Es retira a 
la tardor i es 
replanta a la 
primavera 

Fonoll Foeniculum 
vulgare 

Atrae a los sírfidos. Produce néctar que alimenta a avispas 
cazadoras de gusanos de mariposas, polillas, chinches escudo, 
rosquillas, gorgojillos y otras plagas. 

Perenne 

Camamilla Matricaria 
Chamomilla 

Atrae a los sírfidos y a las abejas. Esta planta tiene gran 
reputación como médico de otras plantas. Asociada a 
Himenópteros (abejas, avispas, etc) parásitos de pulgones. Gran 
productora de polen. 

Anual 

Menta Mentha sativa Repele las hormigas (evitando los pulgones que estas trasladan), 
las pulguillas y la mariposa blanca de la col. También repele 
roedores. Atrae abejas, abejorros. Hospedadora de multitud de 
insectos auxiliares en cultivos hortícolas. 

Perenne 

Plantes útils| atraients de fauna útil 



10/03/2017 

47 

Nom  Nom científic Propietats Tipus 

Alfàbrega Ocimum 
basilicum 

Ahuyenta moscas y mosquitos. Reservorio de orius (predadores de 
trips y araña roja). Planta melífera, atrae a las abejas. Se planta para 
repeler la mosca blanca de las tomateras. 

Anual 

Romaní Rosmarinus 
officinalis 

Planta que atrae a las abejas y abejorros. Ahuyenta a la palomilla de 
la col, la conchuela del fríjol, la mosca de la zanahoria y pulguillas. 

Perenne 

Salvia Salvia 
officinalis 

Repele a la mariposa de la col y la mosca de la zanahoria. Perenne 

Ruda Ruta 
graveolens 

La planta cuando esta en floración atrae a los sírfidos. Repele 
babosas, topos, moscas, mosquitos, nematodos y al escarabajo 
japonés. 

Perenne 

Tabac Nicotiana 
tabacum 

Repelente mosca blanca 

Plantes útils| atraients de fauna útil 

Altres amics naturals 
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Altres amics naturals 


