
Jardineria sostenible per a tot tipus d’espais i racons.  

1. Els inicis. 

Quan plantejem fer un jardí o tenir cura de les plantes al nostre balcó o en un 

espai del pati, cal prendre decisions que van més enllà de cuidar una o algunes 

plantes. 

 Triar les pràctiques més sostenibles per dur a terme aquesta activitat. 

 Ser conscient de la necessitat d’apropar-nos a la natura. 

 Les tasques a fer i les plantes ens aporten moltíssims beneficis. 

 Ha d’esdevenir una activitat agradable, saludable i també compartida. 

 Afavoreix la creativitat. 

 Les plantes aporten oxigen. 

 Poden regular i actuar davant alguns tipus de contaminació. 

 

2. El sòl o substrat. 

El bon coneixement del sòl és el punt de partida de qualsevol jardí o espai de conreu de tot 

tipus de plantes. 

El sòl és una estructura força complexa, hi ha diversos tipus en funció de diferents 

paràmetres: sòl àcid o alcalí, dens o poc compacte, … 

Els tipus bàsics de sòls són: argilós, sorrenc, llimós, gredós i torbós. Cada tipus de sòl tindrà 

uns aventatges i uns desaventatges. 

Sòl argilós: és dens i fred, acostuma a quedar entollat quan hi ha un excès d’aigua. Acostuma 

a retenir bé els nutrients i en poden créixer una gran diversitat de plantes. Resulta fàcil de 

treballar. 

Sòl sorrenc: és sec i porós. Acostuma a perdre nutrients fàcilment i caldrà per tant afegir 

grans quantitats de matèria orgànica. 

Sòl llimós: no és fangós com el sòl argilós, però té característiques similars. La seva textura 

millora en afegir compost o femtes. 

Sòl gredós: és un tipus de sòl molt claret amb una gran quantitat de pedres. Acostuma a ser 

poc profund i perd ràpidament els nutrients. El seu pH és molt alcalí. No adequat per a moltes 

plantes. 

Sòl torbós: és de color fosc i amb una textura força esponjosa. És ric en matèria orgànica. 

Acostuma a ser un sòl àcid. 

 



 Per iniciar el cultiu de plantes al jardí o al balcó és imprescindible una bona 

preparació de la terra o substrat.  

 

Hem de veure el sòl com un espai viu amb una gran diversitat d’éssers vius, microorganismes  

indispensables per a la vida de les plantes. 

Pel cultiu en recipients, cal intentar reproduir les propietats del sòl perquè les plantes 

cultivades puguin desenvolupar correctament tot el sistema d’arrels i obtenir els nutrients 

necessaris pel seu creixement.  

 El substrat ha de tenir porositat, perquè les arrels es puguin expandir en busca dels 

nutrients, aire i aigua. 

 Ha de tenir una certa capacitat d’aireació, perquè l’aigua circuli bé i d’aquesta manera 

les arrels puguin respirar. 

 Ha de poder retenir l’aigua perquè pugui ser absorvida per les arrels. 

 Ha de proporcionar els nutrients necessaris a les plantes i tenir la capacitat de retenir-

los. 

Un bon exemple de substrat per recipients és la barreja de fibra de coco amb vermicompost 

(o humus de cucs). La fibra de coco prové de la pell triturada i les fibres d’aquest fruit. Aquesta 

proporcionarà una bona estructura, aireació i porositat però no aportarà nutrients. El 

vermicompost és un fertilitzant o adob produït per uns tipus de cucs de terra a partir de 

restes de matèria orgànica. Aporta gran quantitat de nutrients, que les plantes podran 

assimilar ràpidament i té diverses propietats que ajudaran a establir un bon substrat, però és 

imprescindible barrejar-lo amb un element que proporcioni una bona estructura. 

                                                
                                      60%                    40% 

Proporcions adequades:  60% fibra de coco i 40% de vermicompost.  

Existeixen altres productes amb característiques similars que es poden fer servir per 

aconseguir un substrat adequat. 

Procés de preparació: primer de tot cal omplir un recipient amb la fibra de coco ben 

expandida i hidratada. Després s’afegirà l’humus de cucs. S’ha de barrejar molt bé per 

homogeneïtzar tota la pila.  

+ 



Al llarg d’un any, el substrat s’haurà d’anar treballant i adobant. És recomanable afegir 

nutrients ja sigui amb més humus de cucs, compost o substrats de qualitat (aportació de 

matèria orgànica). Les necessitats d’adob variaran segons les plantes. 

 

 

 Si tenim cura de la terra, amb el temps es va generant un sistema on hi participen 

milers d’éssers vius (fongs, bacteris i petits animalons) que són els responsables de 

facilitar la nutrició de les plantes i conseqüentment tenir unes plantes sanes. 

 

 Una bona pràctica és anar afegint regularment el compost o matèria orgànica. 

 

3. L’aigua i el reg. 

L’aigua és l’element que dissol les substàncies nutritives que hi ha a la terra i permet 

l’absorció dels nutrients per les arrels. 

El reg es pot fer manualment o es pot dissenyar un sistema automàtic mitjançant tubs de 

degoteig (i un programador si és necessari) que facilitarà aquesta feina i ben controlat pot 

evitar un excés d’humitat (que aniria en detriment de les plantes). 

Una bona dosificació de l’aigua es fa a partir de l’observació i pot facilitar aquesta feina tenir 

algun sistema per mesurar la humitat de la terra. 

 

 

 

 

 

 

 

Les necessitats d’aigua seran diferents en funció de l’època de l’any, les plantes cultivades, el 

moment del cicle vital de les plantes i la densitat en que es troben plantades.  



La feina de regar és molt important fer-la ben feta, un excès d’aigua sobrant, s’emportaria 

part dels nutrients.  

Una bona pràctica en el cultiu en recipients, és remenar una mica la terra més superficial 

amb la punta dels dits (o una forquilla per exemple) i sense aplanar-la després (perquè es 

compacta). Això facilitarà l’entrada i repartiment de l’aigua, sense que s’escorri molt 

ràpidament.  

Hi ha diferents sistemes de reg per degoteig o amb sistema de tubs, que a diferència del reg 

manual amb regadores o bé amb mànegues, mullaran només la terra.  Amb aquests sistemes 

de reg pots fer el consum d’aigua just i necessari. És un bon sistema d’estalvi d’aigua.  

En regar manualment és important no tirar l’aigua de cop ni amb molta força.  

 

L’aigua també afavoreix que puguin aparèixer alguns microorganismes beneficiosos en 

aquest petit ecosistema i es puguin desenvolupar. 

Un excés de reg pot fer proliferar organismes no tan beneficiosos. 

 

4. Les plantes, éssers vius. 

Les plantes són éssers vius que neixen, s’alimenten, creixen, es reprodeixen, es relacionen i 

moren. 

Les plantes són éssers vius que reaccionen davant l’entorn i els canvis. El disseny d’un jardí, 

el trasplantament de plantes a un balcó o a un pati provoquen canvis. Per aquest motiu és 

important triar els criteris més adients pel cultiu de les plantes.  

 

 És important des del principi pensar en les bones pràctiques i en aquells recursos que 

faran del jardí un espai més sostenible. 

 

 



Botànica general de les plantes: 

Les plantes superiors presenten arrel, tija i fulles com a òrgans vegetatius i les flors com a 

òrgans reproductors. 

Arrel: fixa la planta a la terra i absorveix l’aigua i les sals minerals necessàries. 

Tija: és el suport de les fulles, flors i fruits i transporta els nutrients entre les arrels i les fulles.  

Fulles: són els òrgans verds, generalment laminars que realitzen la funció clorofíl·lica, la 

respiració i la transpiració. 

Flors: són els òrgans que intervindran en la reproducció sexual de les plantes per a la formació 

de les llavors i els fruits. 

 

https://i.pinimg.com/originals/90/ee/75/90ee75235f653aad175a270c508ca6e1.jpg 

 

5. La reproducció de les plantes: 

Les plantes són éssers vius i una de les funcions d’aquests és la reproducció i formació de 

nous individus. 

Les plantes es poden reproduir de forma sexual o asexual (reproducció vegetativa). 

 

En la reproducció sexual de les plantes hi intervenen les flors.  

https://i.pinimg.com/originals/90/ee/75/90ee75235f653aad175a270c508ca6e1.jpg


Les flors són els òrgans reproductius de les plantes i són necessàries perquè es produeixi el 

procés de pol·linització.  

 

http://angelsorianortega.blogspot.com/p/parts-duna-planta.html 

 

La pol·linització permetrà que es produeixi la fecundació i posterior formació del fruit i la 

llavor.  

La pol·linització es dóna per acció del vent o amb la participació dels insectes principalment. 

Durant la pol·linització els grans de pol·len viatgen d’una flor a una altra amb l’objectiu 

d’arribar als òvuls, que es troben en l’interior de les flors i fecundar-los.  

Un cop fecundats els òvuls es començaran a formar les llavors i els fruits. 

Existeixen diferents tipus de fruits que permetran la dispersió de les llavors necessària per a 

l’aparició de noves plantes. 

Si les llavors es troben en les condicions adequades d’humitat, temperatura, … iniciaran la 

germinació. 

 

 Vídeo explicatiu de la reproducció sexual:       https://youtu.be/fvyUvcRwX0E 

 

 

En la reproducció asexual de les plantes o reproducció vegetativa no intervenen les flors. 

Es produeix a partir de diferents parts de les plantes i per tant les plantes que es formaran 

tindran les mateixes característiques que la planta mare. 

Les plantes utilitzen diferents estratègies per a reproduir-se de forma vegetativa: tubercles, 

bulbs, rizomes, estolons i esqueixos. 

http://angelsorianortega.blogspot.com/p/parts-duna-planta.html
https://youtu.be/fvyUvcRwX0E


 

 

https://origenplantescultivades.blogspot.com/ 

 

Exemples de reproducció vegetativa de les plantes: 

1. Tubercles: tiges engruixides, normalment subterrànies que solen presentar acumulació de 

substàncies de reserva, com el midó. Exemple: patateres. 

2. Bulbs: és una modificació de les fulles d’algunes plantes, que presenten un engruiximent 

en la seva base i es converteixen en òrgans de reserva d’on sortiran les arrels adventícies. 

Quan es desenvolupen i en creixen les fulles aèries, en alguns casos es generen petites 

gemmes que creixeran i es convertiran en nous bulbs.  Exemple: cebes, narcisos, jacints, 

tulipes. 

3. Rizomes: tiges subterrànies engruixides que creixen horitzontalment i produeixen arrels 

adventícies. El seu creixement és limitat i estacional. Exemple: menta, falgueres, lliris, canyes. 

4. Estolons: són brots laterals de les tiges que van creixent i s’allarguen. A la zona apical 

presenten petits brots amb fulles que originaran les noves plantes quan entren en contacte 

amb la terra. Exemple: maduixeres, cintes. 

5. Esqueixos: són fragments de plantes que s’agafen d’una planta mare per a obtenir noves 

plantes. (Exemples en annexe). 

 

 Vídeo explicatiu de la reproducció asexual de les plantes:   https://youtu.be/gXpHJDhU48M  

 

 

 

 

 

 

 

https://origenplantescultivades.blogspot.com/
https://youtu.be/gXpHJDhU48M
https://2.bp.blogspot.com/-VJ1XNJkWYmo/WHElJWJU6GI/AAAAAAAAAHQ/WHv8Ut6AntsQe2sJdId67oxIpUBc__liwCLcB/s1600/Reproducci%C3%B3n+vegetativa.png


6. L’alimentació de les plantes.  

Les plantes fabriquen el seu propi aliment a partir de l’aigua, les sals minerals del sòl, el 

diòxid de carboni de l’aire i l’energia que capten del sol. El procés de síntesi de l’aliment es 

coneix com a fotosíntesi. 

 

 
 

Les plantes absorveixen l’aigua i les sals minerals del sòl mitjançant les arrels. Aquests 

minerals dissolts a l’aigua són la saba bruta. 

La saba bruta circula per la tija a través dels tubs conductors i arriba fins a les fulles. 

Les fulles capten de l’aire el diòxid de carboni, aquest es barreja amb la saba bruta, i amb 

l’ajuda de l’energia del sol es transforma en l’aliment per a la planta: la saba elaborada. En 

aquest procés s’allibera oxigen i vapor d’aigua. La saba elaborada es reparteix per tota la 

planta. 

Els nutrients que necessiten les plantes es divideixen en dos grups: 

Macronutrients 

Nitrogen 

Fosfor 

Potassi 

Magnesi 

Calci  

Sofre 

Micronutrients 

Ferro 

Manganès 

Zenc 

Bor 

Coure 

Molibdè 

Clor 



Si una planta presenta dèficit d’algun macronutrient, es pot corregir aportant compost i 

fertilitzants orgànics. Un excès d’algun d’aquests elements, pot provocar la deficiència d’un 

altre. 

 Sovint es poden evitar aquests dèficits amb un bon treball previ de la terra i l’aport 

adient de matèria orgànica. 

 

La manca i disponibilitat d’aquests nutrients, sovint depèn del Ph del sòl o substrat i de 

l’aigua.  

Un sòl àcid amb pH inferior a 6’5, pot presentar manca de calci, fòsfor, manganès, bor i 

molibdè. 

Els micronutrients estan disponibles per ser absorbits però els macronutrients no. 

Es pot millorar aquesta condició afegint cal. 

 

Un sòl amb pH neutre acostuma a presentar tots els nutrients que necessiten les plantes, 

però independentment del ph, si el sòl o substrat és pobre, pot aparéixer manca de 

nutrients.  

Un sòl pobre es millorarà aportant matèria orgànica. 

 

En un sòl alcalí pot haver-hi manques de: zenc, fòsfor, manganès, ferro, bor i coure. 

Si el pH és superior a 7, molts dels micronutrients no estan disponibles per ser absorvits per 

les plantes. 

Es pot baixar el pH de l’aigua (si conté molta cal) o afegir terra vegetal. 

També es pot afegir a la terra sofre, a la tardor perquè mica en mica vagi fent efecte. 

En testos es podria regar amb àcid cítric diluït amb l’aigua de reg. 

 

Si el sòl és arenós, no reté tant els nutrients com un sòl argilós, i per aquest motiu caldrà 

aportar matèria orgànica de forma constant. 

 

 

 

 

 



Funció dels macronutrients en les plantes: 

ELEMENT FUNCIÓ 

Nitrogen (N)  Forma part del material genètic. 

 Forma part de les proteïnes i aminoàcids. 

 Forma part de la clorofil·la 

 La manca de nitrogen la veiem inicialment a les fulles velles, que es tornen 

de color verd claret fins a groc. Poden arribar a caure. Es redueix el 

creixement. 

Fòsfor (P)  Intervé en el procés de reproducció i de maduració dels fruits. 

Potassi (K)  Intervé en la retenció de l’aigua dels teixits. 

 Participa en la síntesi de sucres i proteïnes. 

 Ajuda a la vitalitat de les flors i fruits. 

 Inicialment la manca de potassi provoca un assecament de les puntes de 

les fulles velles. Les fulles joves es tornen vermelloses. Es redueix la 

floració, fructificació i desenvolupament de la planta en general. 

Calci (Ca)  Dóna vigor a la planta. 

 Participa en la formació de les llavors. 

 La manca d’aquest provoca necrosi a les puntes de les fulles joves i 

deformacions. 

Magnesi (Mg)  Forma part de la clorofil·la. 

 La falta de magnesi provoca un esgrogueiment general de les fulles velles, 

posteriorment també afecta a les fulles noves. Finalment cauen les fulles. 

Pot produir-se per un escès de potassi. 

Sofre (S)  Forma part dels aminoàcids essencials. 

 En determinades plantes, forma part de les molècules que donen l’olor 

característica: alls, cebes, … 

 La deficiència és poc habitual i presenta clorosi generalitzada a les fulles 

superiors. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funció dels micronutrients a les plantes: 

ELEMENT FUNCIÓ 

Ferro (Fe)  Participa en la síntesi de la clorofil·la. 

 Indispensable en la fixació del nitrogen. 

 La manca de ferro provoca clorosi iniciada a les fulles joves, i els nervis es 

mantenen verds. Posteriorment afecta les fulles velles i acaben caient. La 

clorosi no es manifesta uniformement per totes les branques. 

Zenc (Zn)  Forma part de diferents sistemes enizimàtics. 

Manganès (Mn)  Forma part de diferents sistemes enzimàtics. 

 Les fulles joves es tornen grogues entre els nervis quan manca i els nervis 

continuen verds.  

Bor (B)  Participa en el metabolisme dels carbohidrats. 

 La falta de bor provoca clorosi a les fulles joves, i un creixement lent. 

 Els arbres fruiters són molt sensibles a la manca de bor. 

Coure (Cu)  Forma la paret cel·lular. 

 La manca és difícil de diagnosticar, però es soluciona fàcilment aplicant 

fungicides ecològics que en contenen. 

Molibdè (Mo)  Forma part dels sistemes enzimàtics. 

 La manca provoca una clorosi que comença per les fulles velles. Es va 

tornant groga la planta i algunes fulles es recargolen. (És rar) 

Clor (Cl)  Participa en la fotosíntesi i en l’emmagatzematge de l’energia lumínica. 

 La falta provoca clorosi. 

Silici (Si)  Dóna turgència a les parets cel·lulars. 

Sodi (Na)  Participa en la regulació osmòtica. 

 

 

 La manca en nitrogen, fòsfor, potassi i magnesi es comença detectant a les fulles de 

la part baixa de la planta. 

 

 La falta de manganès, molibdè, calci, bor, ferro, zenc, sofre i coure es comença a 

detectar a la part superior de la planta.  



 

 

 



7. Informació addicional i curiositats del món vegetal: 

 

Hormones d’arrelament. Obtenció de forma natural. 
 
Les auxines són un grup de fitohormones que de forma natural sintetitzen les plantes i 
tenen una funció clau en el creixement de les cèl·lules vegetals i en l’aparició de noves 
arrels. 
Es sintetitzen a les zones apicals, als meristems i parts joves de les plantes i són 
indispensables en diferents etapes del desenvolupament i creixement de les plantes. 
 
 
Obtenció d’auxines pas a pas amb llenties: 
 
Material necessari: 100 g de llenties, 1 l d’aigua, 1 pot, 1 colador, paper de cuina i 1 morter. 
 

1. Posem 100 g de llenties en remull amb ½ l d’aigua durant 8 o 10 hores. 

2. Colem les llenties i guardem l’aigua sobrant en un recipient. 

3. Posem les llenties sobre el paper de cuina, lleugerament humitejat. 

4. Un cop es desenvolupen les arrels, les tallem i les posem al morter. 

5. Triturem les arrels i afegim el ½ litre d’aigua restant. Ho deixem en repòs 1 dia (si pot ser 

sense que li arribi la llum, doncs la llum activa i desactiva aquestes). 

6. Les colem novament i afegim l’aigua que havíem reservat inicialment. 

 

 Es poden obtenir hormones d’arrelament d’altres plantes com el salze 

 

Aquesta barreja amb auxines obtingudes de forma natural, l’afegirem a 1 l d’aigua de reg i 
serà un bon estimul pel creixement saludable de petites plantes acabades de trasplantar, 
les llavors en germinació i els esqueixos acabats de fer. Podem repetir aquest reg passats 
10 dies. 
 
 Tenir cura de les arrels de les plantes facilita un creixement sa d’aquestes. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Obtenció de té de compost. 

 
El compost és un fertilitzant orgànic imprescindible en la fertilització i millora del sòl i la 
terra on creixen les plantes. 
 
Amb el té de compost que s’obté, podrem fer un aport extraordinari de nutrients a les 
plantes, gràcies als microorganismes d’aquest que facilitaran la retenció de nutrients i 
ajudaran a  la protecció contra les plagues. 
Els microorganismes i fongs que aporta al sòl, en milloren l’estructura.  
 

 
Obtenció del té de compost pasa a pas: 
 
Material necessari: 2 galledes, compost madur, una tela porosa, aigua de pluja. 
 
1. Omplim una galleda amb compost i afegim aigua. La proporció és 3 parts de compost per 

10 parts d’aigua. 

2. Deixem reposar aquesta barreja 4 dies i de tant en tant la removem per tal d’airejar-la. 

3. Colem amb una tela porosa aquesta barreja i obtindrem un líquid fosc (que no ha de 

fer mala olor). 

4. Diluïm el té de compost obtingut amb aigua, en una proporció de 1:3. 

 

Cal aplicar-lo al moment sense deixar passar massa temps, doncs va perdent la seva 
efectivitat. 
Aquest procediment es pot anar repetint durant el creixement de les plantes. 
 
 El té de compost aporta vitalitat a les plantes acabades de trasplantar, les 

enforteix davant de possibles plagues i estimula l’activitat dels microorganismes 
al sòl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reproducció de les plantes per llavors. 

 
En la reproducció amb llavors, podem obtenir noves plantes que poden presentar algunes 
característiques diferents a les plantes d’on provenen, ja que es produeix intercanvi 
genètic, reproducció sexual. 
Podem aconseguir llavors de comerços, de veïns o recollides per nosaltres. 
Les llavors es cullen segons diferents tècniques en funció de les mides i diversitat de fruits. 
 

 
Recol·leció de les llavors: 
 Cal recollir-les quan han madurat a la planta. 
 Conreu ecològic. 
 No es poden guardar molts anys. 
 Cal guardar-les en llocs frescos i secs.  
 S’aconsella sembrar-les durant el matí. 
 Amb les llavors més grans es pot avançar la germinació posant-les en remull 10 

hores. 
 
 
Sembrar pas a pas: 
El procés de sembrar les llavors es pot fer directament a la terra o fent petits planters 
protegits. 
Es sembren directament les llavors de plantes anuals, de creixement més ràpid i de mida 
més gran. 

1. Cal preparar una mica el terreny o recipient on es sembrarà i creixerà la planta. 
2. El substrat o terra serà principalment el que hi haurà en el creixement posterior de 

la planta. 
3. Deixarem l’espai net d’herbes. 
4. Superficialment, preparem un petit forat amb compost o substrat més fi i que 

retingui una mica la humitat. 
5. Posem la llavor (recomenable posar-ne més d’una) i tapem. 
6. Reguem suaument. 

 
Es sembren en llavorers i petits recipients protegits les llavors petites i de creixement lent. 

1. Podem sembrar en petits recipients de forma individual o en safates repartint les 
llavors. 

2. Aquests recipients han d’estar ben nets de restes de cultius anteriors. 
3. Preparem la barreja de substrat amb una bona aireació: 50% de compost madur, 

40% de fibra de coco i 10% d’arlita. 
4. Omplim els recipients amb aquesta preparació i aplanem sense compactar. 
5. Posem les llavors repartides uniformement o bé en recipients individuals. 
6. Tapem amb una lleugera capa de compost. 
7. Les llavors s’enterren entre 2 i 3 vegades la seva mida. 
8. Reguem de forma suau i ho repetim sempre que calgui per mantenir la humitat. 



9. Un cop han germinat les llavors caldrà mantenir-les perquè vagin creixent o repicar-
les i trasplantar-les en recipients individuals en el cas de sembrar en safates, fins el 
moment de dur-les al lloc definitiu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Reproducció de les plantes per esqueixos. 

 
Les plantes es poden reproduir de forma sexual o asexual (reproducció vegetativa). 
Fer esqueixos és una forma de reproduir les plantes sense que intervinguin les llavors. 
Durant la primavera i la tardor, és un bon moment per fer els esqueixos (temperatures més 
suaus i humitat ambiental). A l’estiu probablement hi haurà un excès de calor i durant 
l’hivern el creixement de les plantes és molt lent o s’atura. 
Els esqueixos són parts aèries de les plantes que en introduir-les a la terra amb unes 
condicions determinades, poden fer arrels i originar una planta nova. 
El substrat adequat per fer esqueixos és una barreja de compost (60 %) i sorra (40 %). 
No totes les plantes són aptes per fer-ne esqueixos. 
 
 
Per reproduir part de les plantes mitjançant esqueixos i que siguin exitosos, cal tenir cura 
d’unes recomanacions essencials: 
 

 El material que utilitzem ha d’estar net. 

 Cal tenir preparats els testos i recipients, les tisores de podar, … 

 Substrat o barreja de substrats amb capacitat de retenir la humitat. 



 Hormones d’arrelament naturals. 

 Agafar els esqueixos de plantes sanes. 

 Regar unes hores abans la planta mare perquè els esqueixos estiguin ben hidratats. 

 Conservar els esqueixos fets en una zona ombrejada i protegida del vent. 

 
Reproducció per esqueixos pas a pas:  

1. Agafem un tros de tija amb un mínim de 4 borrons (2 borrons quedaran enterrats i 
originaran les noves arrels). 

2. Treiem totes les fulles i en deixem 2 o 3, perquè la planta pugui seguir respirant sense 
perdre molta aigua. 

3. Preparem el recipient amb el substrat, i fem un forat estret al mig amb un llapis. 
4. Banyem la punta de l’esqueix amb el líquid preparat i carregat d’auxines i l’introduim 

al forat del substrat. 
5. Ens assegurem que l’esqueix quedi ben colgat i subjecte a la terra. 
6. Reguem i deixem el substrat humit. 
7. Coloquem el test o recipient amb l’esqueix en un espai ombrejat i el mantenim humit 

durant un mínim de 15 dies. 
 

 Els esqueixos també és una forma d’intercanviar plantes, però sempre amb sentit 

i seny. 

 

Kalanchoe 
 

 
 

Aquesta planta agrupa més de 120 varietats.  
És una planta suculenta i és molt important que la terra no s’entolli. 
S’adapta a qualsevol tipus de substrat, però el sòls àcids afavoreixen 
el creixement i la floració.  
Convé que estigui exposada al sol de forma indirecta. 
La podem reproduir pels borrons terminals florits o fent esqueixos 
de fulles. 

1. Posem substrat en 1 recipient i l’humitegem. 
2. Agafem una fulla o un tall de fulla i el posem sobre la terra. 
3. Clavem la fulla amb uns escuradents perquè estigui subjecta 

i en contacte amb el substrat. 
4. Trigarà un mínim de 15 dies en començar a treure noves 

arrels per la part que estava en contacte amb la planta. 

Cinta, Chorophytum 
comosum 

 

Planta de fácil conreu tant a l’interior com a l’exterior de les cases. 

Molt decorativa pel seu port penjant. 

El seu origen és tropical. 

Recomanable el seu conreu interior, doncs és una planta 
purificadora de l’aire (monóxid de carboni i altres components 
presents en vernissos i aerosols). 

Necessita força llum de forma indirecta i humitat. 

Es reprodueix fàcilment a partir dels seus estolons. 



Potus,  Epipremnum aureum 
 

 

Planta de port penjant i perenne que prové del sudest asiàtic. 
És purificadora de l’aire (formaldehid, xilol i benzè).  
El reg setmanal és necessari (deixant que la terra s’assequi). 
Ideal en un espai no exposat a molta llum. 
Tallem trossos de 20 cm i els posem en un recipient amb aigua. Un 
cop apareguin les arrels podem trasplantar-la al recipient amb terra. 
Quan està creixent cal anar adobant 1 cop al mes. 
Cal podar les tiges quan perden les fulles. 
 

 És molt tóxica pels gats i altres mamífers. 

Gerani, Pelargonium ssp, 
Geranium sp, … 

 

Hi ha més de 200 espècies dels diferents gèneres. Molt estès el seu 
conreu en testos i balcons. El seu port és similar al de mates. Tenen 
una floració abundant i perllongada en el temps. Aguanten bé les 
temperaturas elevades, es veuen afectats pel vent i agraeixen el 
treball de la terra per airejar-les. 

Necessiten regs abundants. 

El substrat adequat, és una mica argilós i calcari. 

Cal tallar les flors i fulles seques. Durant la primavera i estiu és 
recomanable fertilitzar sovint per estimular la producció de noves 
flors (K). 

A finals d’estiu es preparen els esqueixos,  

Triguen entre 30 i 45 dies a arrelar i aparéixer els nous brots.  

Planta del diner, Plectranthus 
verticillatus 

 

Planta perenne, de port penjat que floreix des de l’octubre fins el 
febrer. Creix bé en entorns amb llum indirecta. 
A partir dels esqueixos es pot reproduir molt bé. 
Triga vora 1 mes a arrelar. 
Es pot accelerar l’aparició de les arrels, posant-la en un pot amb 
aigua. 

    
 

Hortènsia, Hydrangea ssp 
 

 

Arbust amb unes grans i abundants inflorescències que poden ser 
de diferents colors. 

No tolera gairebé les glaçades i es desenvolupa millor en espais 
ombrívols i humits. Cal evitar que la terra quedi entollada. 

Necessita un bon aport de matèria orànica.  

El pH serà decissiu en el color de la majoria d’espècies, sent blaves 
a pH inferiors a  4’5. 

Són sensibles a les deficiències nutricionals i diferents plagues. 

Es reprodueix molt bé per esqueixos a la tardor, just en el moment 
en que fem l’aclarida de la planta mare. Es claven a la terra i es 
deixen fins a la primavera següent. Durant tot aquest període 
arrelen i finalment creixen els brots. 



Plantes pel jardí. 

Calèndula o boixac 

 

És una planta anual que si la podem al final de temporada pot 
rebrotar. 

És perenne en climes amb hiverns suaus, de fácil conreu i bona 
companya de moltes plantes.  

No acotuma a tenir plagues. 

És fácil aconseguir la planta a partir de llavors i floreixen 2 mesos 
després. Germina en 1 setmana. Floreix sobretot a l’estiu però 
s’allarga la floració gairebé tot l’any. 

És resistent al fred i espais de sequera. 

Són petites mates de 30 o 40 cm. 

Caputxina 

 

És una planta anual que pot ser perenne en climes temperats. 

El seu conreu és fácil i és bona companya de moltes plantes. 

No acostuma a tenir plagues.  

És adecuada per posar-la en balcons i recipients i té un port rastrer. Es 
pot enfilar si posem una estructura adequada. La seva tija és flexible. 

Fàcil de sembrar les llavors i floreix 2 mesos després de sembrar-la. És 
fácil de recollir les llavors i conservar-les. 

El período de floració va des de la primavera fins a la tardor. 

Creix molt bé en sols pobres I qualsevol tipus de sòl. 

Girasol 

 

És una planta que no necesita que la cuidem gaire.  

Dóna alçada a les composicions florals. Cal protegir-la del vent. 

No resisteix el fred i és de temporada.  

Fàcil de trasplantar. Hi ha diverses varietats, ornamentals i que poden 
generar més d’una flor. 

Necessita una bona exposició al sol. 

Li cal una mica de materia orgánica, però no un excès. 

 

Tagetes 

 

És bona companya de moltes plantes, cuida la terra reduint la 
proporció de nemàtodes. 

No tolera molt bé excesos de reg. 

Floreix intensament des de finals de primavera fins a l’hivern. 

Si retirem les flors pensides, estimulem la floració, si les mantenim 
podem obtenir les llavors. Les llavors germinen molt ràpidament. 

No aguanta el fred. 

Creix millor amb força llum. 

S’adapta a tot tipus de terreny. 



Pensaments 

 

Sóna plantes bianuals que aguanten bé les baixes temperaturas. 

Floreixen a l’hivern. Les seves flors són de diversos colors. 

Produeixen llavors molt petites que germinen vora la planta mare. 

Es recomana sembrar cap a l’estiu de forma superficial. 

Durant l’estiu podem fer una podada a ran de terra i així rebroten a la 
tardor. 

L’altura máxima no supera els 25 centímetres. 

Begònies 

 

Planta anual que acostuma a ser perenne a casa nostra. 

Ideal per recipients i combinant amb altres plantes.  

Tant les fulles com les flors poden presenter diferents coloracions. 

Poden florir gairebé tot l’any.  

Se’n poden fer esqueixos. 

Creix bé a l’ombra. 

L’altura máxima és de 40 cm. 

Hi ha diferents varietats. 

Vinca 

 

És una planta petita, molt rústica, de fácil conreu. 

És una bona proposta per cobrir espais, té arrel poc profunda i l’altura 
máxima és de 20 centímetres. 

Floreix des de la primavera fins a finals d’estiu. Les flors poden ser de 
diferents colors.  

En época de floració cal regar de forma regular. 

En climes suaus, pot pasar a ser una planta perenne. 

Ella mateixa es pot autosembrar prop de les plantes mares. Les llavors 
germinen en pocs dies. 

Pot ser atacada per cargols i llimacs. 

Campanules 

 

És una bona proposta per cobrir espais.  

L’altura máxima és de 20 centímetres. 

És una planta fàcil de conrear. 

Floreix intensament des de primavera a finals d’estiu. 

En el período de floració cal tenir cura d’un reg constant. 

Es poden fer esqueixos o dividir la planta.  

La planta pot escampar-se i fer una bona cobertura força compacta 
ocupant tot l’espai. 

Pot ser atacada per cargols i llimacs. 

S’adapta bé a diferents tipus de terrenys. 



Espígol 

 

És un arbust que trobem als boscos mediterranis. 

Creix bé en terrenys calcaris, arenosos i secs. 

Li agrada una exposició ben asolellada. 

Té diveros usos. 

Es pot reprodui per esqueixos que es fan a la primavera i a l’estiu. 

La floració és durant els períodes de finals de primavera i estiu, segons 
les varietats també trobem la resta de l’any 

Romaní  

 

És un arbust llenyós autòcton mediterrani. 

Creix als boscos sobretot en espais asolellats i calcaris. 

No necessita molt reg. 

És una planta perenne molt melífera. 

Pot tenir diferents usos. 

Es pot reproduir per esqueixos que es fana la primavera. 

Farigola 

 

És un petit arbust llenyós mediterrani de fins a 50 centímetres 
d’altura. 

Creix als boscos sobretot en espais asolellats i calcaris. 

No necessita molt reg. 

És una planta perenne molt melífera. 

Pot tenir diferents usos. 

S’adapta a qualsevol tipus de terra si té un bon drenatge. 

Es pot reproduir molt fàcilment a la primavera per esqueixos. 

Sàlvia 

 

És una bona companya de moltes plantes, però ocupa força espai. 

Pot créixer fins a 60 centímetres i més segons l’espècie. 

Creix als boscos sobretot en espais asolellats i soporta bé l’ombra. 

Creix en qualsevol tipus de terra amb bon drenatge. 

No necessita molt reg. 

És una planta perenne molt melífera. 

Pot tenir diversos usos 

 

 

 



 Les plantes poden créixer bé en qualsevol tipus de recipient si està ben 

drenat. Poden ser de plàstic, de fang, de fusta, … 

 És recomanable aixecar els recipients una mica del terra. 

 Les pràctiques adequades en el jardí poden evitar l’aparició de plagues. 

 L’orientació de l’espai i la disposició és important i caldrà tenir-la present a 

l’hora de planificar la plantació. 

 Les plantes tenen diferent grau de tolerància a l’exposició o a la falta de 

llum.  

 La llum sempre és necessària doncs intervé en la fotosíntesi. 

 El vent pot ser un element distorsionador i limitant en el creixement de les 

plantes. 

 En tots els conreus en recipients és imprescindible preparar un bon 

drenatge. 

 En general cal treure les flors pensides per tal d’estimular la floració. 

 Si volem obtener llavors, no es tallaran les flors pensides, i deixarem que 

es sequin a la planta. 

 Quan fa molta calor o mol fred, cal evitar regar per aspersió o mullant la 

planta perquè faríem malbé les flors. 

 L’adob amb un alt contingut de nitrogen promou que es formin les fulles i 

atrau alguns insectes plaga. 

 Els adobs amb alt contingut de potassi promouen la floració. 

 Durant la floració cal que el reg sigui més abundant. 



Aquí teniu un bonic poema de Joana Raspall.

 


