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Calendari  

de l’hortolà

LLAURAR  
Remoure 
la terra per 
deixar-la ben 
solta i airejada 
i impedir que 
hi creixin males 
herbes. Als 
horts grans 
s’utilitza el 
motocultor.

CAVAR  
Remoure la 
terra amb la 
mateixa finalitat 
que llaurar però 
a mà. Aquesta 
tasca s’acostu-
ma a fer en es-
pais petits, amb 
l’ajut d’una 
aixada, d’un 
càvec, d’un 
caveguet...

FANGAR 
Girar la terra 
en profunditat. 
Es fa amb una 
fanga.

ADOBAR  
Aportar a la 
terra fertilit-
zants, com ara 
fems, compost, 
adob en verd... 
S’empra la forca 
de ferro per  
regirar els fems 
i el compost, i 
el rasclet per  
mesclar aquest 
adob amb la 
terra.

SEGAR  
Tallar les 
plantes, en es-
pecial aquelles 
destinades a 
fer l’adob en 
verd. Es fa 
amb una falç.

SEMBRAR  
Escampar 
llavors, co-
brint-les amb 
terra, per tal 
que germinin 
i donin fruits. 
Llavors petites: 
a mà. Llavors 
grans: amb el 
plantador.

ACLARIDA 
DEL  
SEMBRAT  
Treure algunes 
de les plàn-
tules que han 
germinat, de 
les llavors que 
hem sembrat, 
per permetre 
que la resta 
creixi adequa-
dament.

PLANTAR  
Ficar dins de la 
terra un plançó 
o un esqueix. 
Es pot fer amb 
un plantador, 
un caveguet o 
una paleta de 
trasplantar.

INSTAL·LAR 
REG  
per poder fer 
arribar l’aigua 
que necessiten 
les plantes 
de manera 
automàtica. Es 
tracta de tubs 
amb petits 
forats (dego-
teig) o mànega 
exsudant, 
generalment 
units a un tem-
poritzador.

REGAR  
Espargir aigua 
sobre la terra 
per donar-li la 
humitat neces-
sària per a les 
plantes. Es pot 
fer mitjançant 
la xarxa de reg 
o a mà, amb 
una mànega 
o bé amb la 
regadora.

ENTRECAVAR 
Cavar lleugera-
ment els bancals 
conreats amb una 
aixada o caveguet 
per tal de desfer 
els terrossos, ai-
rejar el sòl i treure 
l’herba i restes de 
plantes mortes. 

BIRBAR 
Treure les 
males herbes 
(les que no es 
mengen) del 
camp o ban-
cal. Es fa amb 
les mans.

ENASPRAR 
Posar una esta-
ca, una canya 
o un suport que 
mantingui rectes 
les plantes joves 
(faveres...) i per 
donar suport a 
les enfiladisses 
(tomaqueres...).

ESPORGAR 
Treure d’una 
planta les 
branques i 
brots inútils, 
no productius. 
Es pot fer amb 
les mans o 
amb tisores de 
podar

ENSOFRAR 
Empolsar les 
plantes amb 
sofre per com-
batre alguns 
fongs, com ara 
l’oïdi.

SULFATAR 
Tractament 
consistent a 
ruixar amb 
sulfat de 
coure i aigua 
les plantes 
per comba-
tre el míldiu, 
una malaltia 
provocada per 
alguns fongs. 
S’utilitza una 
sulfatadora.

INSTAL·LAR 
HIVERNA-
CLES fets 
amb plàstics i 
una estructura 
de vares per tal 
de mantenir un 
ambient tem-
perat en ple 
hivern i afavorir 
el desenvo-
lupament 
dels conreus 
primerencs.

COLLIR 
les hortalisses 
(fruits, flors, fu-
lles...) en el seu 
moment òptim 
de maduració. 
Es fa amb les 
mans, una 
navalla, tisores 
de podar i un 
cistell.
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Calendari de com conrear les hortalisses
PLANTA GEN. FEBR. MARÇ ABR. MAIG JUNY JUL. AG. SET. OCT. NOV. DES. OBSERVACIONS

All

Si la planta es cull abans d’acabar el seu cicle, amb 
el bulb immadur, s’obté l’all tendre. Per obtenir bons 
alls cal estar atent per evitar que la planta es trompi, 
o sigui, que li creixi la flor.

Col Cal combatre plagues d’erugues especialment 
durant les primeres setmanes de conreu.

Coliflor  
 
 

Cal combatre plagues d’erugues especialment 
durant les primeres setmanes de conreu.

Bròquil  
 
 

Cal combatre plagues d’erugues especialment 
durant les primeres setmanes de conreu.

Carxofa
(Carxofera)

Planta de cicle plurianual, que requereix ser segada 
quan mor la part aèria. 

Pèsol
(Pesolera)

Planta que requereix d’estructures (canyes, xarxes...) 
per tal de facilitar el seu enasprat. 

Rave Planta de cicle molt curt. Agraeix les aclarides de les 
plàntules.

Remolatxa
Cal fer aclarides del sembrat. I si s’obté de planter 
cal que cada plàntula estigui convenientment  
separada.

Pastanaga
Requereix de sòls molt lleugers i esponjosos.  
Cal aclarir el sembrat a mesura que van creixent  
les plàntules.

Bleda
Planta que és sensible a les calors fortes d’estiu i 
tendeix a espigar-se quan li falta l’aigua. És sensible 
a insectes barrinadors i sobretot cargols i llimacs.

Enciam Cal estar atents a les varietats que requereixen de 
ser lligades per tal de blanquejar la planta.

Ceba

 
 

Si la planta es cull abans d’acabar el seu cicle, amb 
el bulb immadur, s’obté la ceba tendra o ceballot. 
Per obtenir cebes grosses cal estar atent per evitar 
que la planta es trompi, o sigui, que li creixi la flor.

Carbassó
(Carbasso-

nera)

Cal retirar fulles velles i sulfatar amb sulfat de coure 
per combatre fongs. També podem aprofitar-ne les 
flors per ser consumides.

Mongeta
tendra

(Mongetera)

S’acostuma a sembrar o plantar de dues en dues 
i requereix la instal·lació de canyes on la planta, de 
manera autònoma, s’hi arraparà.

Pebrot
vermell
(Pebrotera)

Planta sensible al fred primaveral, de creixement lent 
durant les primeres setmanes després de ser plantat.

Síndria
(Sindriera)

L’esporga de la guia principal estimula la ramificació 
de guies secundàries, on sortiran les flors femenines 
que esdevindran els fruits.

Tomàquet
(Tomaquera)

Requereix enasprat i esporga de brots secundaris. 
Cal ser constant en les tasques d’ensofrar i sulfatar, 
per combatre els fongs.
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10x20

X3

50x50

X3

50x50

X3

50x50

X2

80x80

50x50

8x8

X2

10x10

8x8

20x30

20x20

X2

10x25

X3

100x100

40x70

X2

50x80

X3

50x100

40x70

X2

LLEGENDA 
   El marc de plantació indica la distància en cm en què haurien d’estar separades les plantes just abans de ser collides.  
   El primer nombre fa referència a la distància entre plantes dins d’una mateixa fila i el segon nombre, a la distància entre files.  
   En el cas de les hortalisses que se sembren, caldrà fer diverses aclarides amb la finalitat d’assolir el marc de plantació desitjat.

1x1

 Els fertilitzants: el fet de suggerir de fer adob en verd no exclou el fet d’aplicar-li més adob, com ara fems de bestiar. Sempre cal  
 adobar la terra unes setmanes abans de l’inici del període de conreu de la planta (sembra o plantació). 
 1 carro: abocar al bancal una quantitat mínima per mantenir un sòl amb matèria orgànica
 2 carros: es tracta d’un conreu amb certs requeriments d’adob
 3 carros: conreu que necessita molt adob per poder aconseguir una bona collita

El reg: indica la freqüència de reg que necessiten les plantes per desenvolupar-se al llarg dels mesos. 

   Reg poc freqüent            

   El terra del bancal ha d’estar sempre humit 

   Recs freqüents i generosos

 Sembra  Recol·lecció    

 Plantació  Protecció de les plantes amb un hivernacle  
  
  

      

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

Llaurar, cavar o 
fangar els bancals 
lliures.

Llaurar, cavar o 
fangar els bancals 
lliures.

Adobar la terra es-
campant-hi compost 
o fems ben descom-
postos.

Segar les llegu-
minoses i cereals, 
sembrats a l’octubre 
com adob en verd, 
deixant-los assecar 
durant 3 setmanes i 
tot seguit colgant-los 
per deixar que es 
descomponguin.

Plantar hortalisses 
sensibles al fred dins 
de l’hivernacle. 

Instal·lar el sistema 
de reg, per a quan 
vingui la calor. 

Plantar hortalisses 
de fruit a l’exterior: 
cogombres, mon-
getes...

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes.

Desmuntar els 
hivernacles.

Plantar hortalisses 
de fruit a l’exterior: 
albergínies, pebrots, 
carbasses, melons, 
síndries...

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes.

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes. 

Mantenir el sistema 
de reg: revisar filtres i 
purgar tubs.

Enasprar posant-hi 
canyes a les mates 
altes (tomaqueres, 
mongeteres...) i lligar 
les plantes. 

Esporgar tomaque-
res al llarg de l’estiu.

Ensofrar i sulfatar 
per combatre els 
fongs.

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes. 

Enretirar fulles i res-
tes vegetals caigudes 
a fi que no siguin un 
focus de transmissió 
de malalties i fongs.

Mantenir el sistema 
de reg.

Collir hortalisses: 
tomàquets, monge-
tes, carbassons.

Ensofrar i sulfatar 
per combatre els 
fongs.

Enretirar fulles i 
restes vegetals.

Mantenir el sistema 
de reg.

Collir hortalisses: 
tomàquets, car-
bassons, melons, 
síndries... 

Birbar les plantes no 
productives.

Treure el sistema 
de reg dels bancals 
ja buits.

Llaurar, cavar o 
fangar els bancals 
lliures.

Adobar els bancals 
on els conreus ja 
hagin acabat el seu 
cicle vital.

Sembrar llegumino-
ses (veça) i cereals 
(civada), que aporten 
nutrients al sòl (adob 
en verd).

Llaurar, cavar o 
fangar els bancals 
lliures.

Adobar els bancals 
on els conreus ja 
hagin acabat el seu 
cicle vital.

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes. 

Mantenir les eines 
de treball.

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes. 

Mantenir les eines 
de treball.

Com conrear les hortalisses d’estiu
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Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes.  

Collir algunes horta-
lisses: cols, bròquils, 
bledes, enciams...

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes.

Collir algunes horta-
lisses: cols, bròquils, 
bledes, enciams...

Blanquejar colgant 
o lligant les parts 
tendres per tal que 
quedin ben blanques:
porros, escaroles, 
api...

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes.  

Collir també alguns 
llegums, com faves  
o pèsols.

Blanquejar colgant 
o lligant les parts 
tendres per tal que 
quedin ben blanques: 
porros, escaroles, 
api...

Collir les hortalisses 
d’hivern: faves, 
calçots, coliflors, 
bròquils...

Birbar les plantes 
que ja no són  
productives.

Llaurar, cavar o 
fangar els bancals 
lliures.

Enretirar el sistema 
de reg.

Adobar els bancals 
on els conreus ja 
hagin acabat el seu 
cicle vital.

Segar les males 
herbes.

Cavar per esterros-
sar la terra i birbar les 
males herbes.

Plantar cols, coliflors 
i bròquils.

Plantar hortalisses 
de fulla (porros, 
escaroles, enciams...) 
i d’arrel (naps, remo-
latxes...).

Instal·lar el sistema 
de reg.

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes.  

Sembrar llegums:
pèsols, faves...

Instal·lar el sistema 
de reg per als nous 
conreus.

Enasprar llegums. 

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes. 

Enasprar llegums.

Instal·lar-hi túnels 
d’hivernacle per 
a les plantes més 
sensibles a les 
gelades, com les 
pastanagues, raves,  
enciams en conreus 
primerencs.

Entrecavar els 
bancals i birbar les 
males herbes. 

Manteniment del 
sistema de reg: 
revisar filtres i purgar 
tubs.

Collir algunes horta-
lisses: cols, bledes, 
enciams...

Com conrear les hortalisses d’hivern


