
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEX IV. PROPOSTES DE MILLORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. PROPOSTES DE MILLORA 
 
 

1. INTRODUCCIÓ.................................................................................................................... 1 
  
2. CONDICIONANTS............................................................................................................... 1 
  
2.1. Estratègia productiva: permacultura.............................................................................. 1 
2.2. El clima............................................................................................................................ 2 
2.3. L’aigua............................................................................................................................. 2 
2.4. Els sòls de la finca........................................................................................................... 2 
2.5. Acolxat............................................................................................................................ 3 
2.6. Labors de cultiu............................................................................................................... 3 
2.7. Adobat............................................................................................................................ 4 
2.8. Cultius descartats............................................................................................................ 4 
2.9. La influència de la lluna................................................................................................... 5 
  
3. PROPOSTES........................................................................................................................ 5 
  
3.1. Introduir nous cultius...................................................................................................... 5 
3.2. Augmentar/disminuir cultius actuals.............................................................................. 6 
3.3. Labors de cultiu............................................................................................................... 6 
3.4. Rotació............................................................................................................................ 6 
3.5. Acolxat a quins cultius.................................................................................................... 7 
3.6. Millorar l’adob verd........................................................................................................ 7 
3.7. Millorar l’adobat............................................................................................................. 8 
        3.7.1. Proposta de fertilització........................................................................................ 8 
3.8. Altres............................................................................................................................... 10 
  
4. ALTERNATIVA I ROTACIÓ PER A UN ANY TIPUS............................................................... 10 
  
5. AVALUACIÓ FINANCERA................................................................................................... 13 
  
5.1. Ingressos anuals.............................................................................................................. 13 
5.2 Avaluació financera.......................................................................................................... 14 

 



 
 

1

1. INTRODUCCIÓ 
 
 Ja hem comentat al treball el problema de l’aigua i la sequera 
que pateix la zona. Per aquest motiu hem de pensar en canvis en la 
producció i mètodes que protegeixin els cultius. En aquest annex 
s’exposen els principals condicionants de la zona d’estudi així com 
propostes de millora per al futur. 
 
 
2. CONDICIONANTS 
 
2.1. Estratègia productiva: permacultura. 
 
 El sistema de producció i de disseny que s’empra a l’hora de 
treballar la finca és la permacultura. No hi ha cap altra alternativa a 
valorar com a més oportuna ja que d’entrada, el promotor, va pensar 
en un sistema de producció respectuós amb el medi, que permetés 
recuperar els costums antics, i produir amb agricultura ecològica. La 
permacultura engloba tots aquest aspectes incloent l’aspecte estètic. 
 Permacultura és un sistema de disseny per a la creació de 
mediambients humans sostenibles. La paraula significa agricultura 
permanent i també cultura permanent, doncs les cultures no poden 
sobreviure molt temps sense una base agrícola sostenible i una ètica en 
l’ús de la terra. 
 La permacultura es basa en la observació dels sistemes naturals. 
No tracta amb les plantes, animals, aigua, infraestructures i tots els 
elements existents de manera separada, sinó que pretén crear relacions 
entre ells segons la forma en que ubiquem els diferents elements en el 
paisatge. 
 El més important és crear sistemes ecològics i econòmicament 
viables. Per fer-ho s’aprofita al màxim les qualitats inherents a tots els 
elements de l’entorn. 
 El fet de tenir la voluntat de voler portar a terme agricultura 
biològica, dins el context de la permacultura, condiciona en gran 
mesura la manera de conduir l’explotació, sobretot en els aspectes de 
mecanització i manteniment del terreny. Tots els tractaments 
convencionals amb herbicides, insecticides i productes fitosanitaris (de 
síntesi) han de ser substituïts per altres recursos. 
 La permacultura en el sentit productiu ens introdueix a la 
diversificació dels cultius, a la no lluita amb les mal anomenades males 
herbes, la utilització de mulch de diversos materials (palla, paper, males 
herbes…) i un llarg etz. Ja que la permacultura no té unes lleis ben 
definides sinó que es basa en l’experiència i està en continua evolució. 
 La permacultura, com a sistema de disseny, pretén la màxima 
eficiència energètica amb una planificació eficient d’aquesta, fent 
servir sempre que sigui possible recursos biològics i ciclant l’energia al 
màxim. 
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 En la permacultura la diversitat està relacionada amb l’estabilitat. 
Es considera molt important tenir el màxim  de diversitat per poder tenir 
una producció escalonada al llarg de les diferents estacions, per la 
varietat i riquesa de diferents elements que comporta, per la comoditat 
del treball repartit al llarg de l’any…  
 En definitiva la permacultura intenta aprofitar al màxim les 
característiques de que es disposa, utilitzant la observació, la informació 
i la imaginació per crear un sistema permanent, és a dir, que no esgoti el 
medi, sinó que l’eficiència en l’ús de l’energia i els recursos el faci 
perdurable i evolutiu en el temps. 
 
 
2.2. El clima 
 
 El limitant principal de la finca és l’aigua. Tenim a la zona 
condicions de sequera, de manera que les pluges ens afavoriran, 
sobretot les de tardor i primavera.  Tenim a favor, però, que la humitat 
relativa és força elevada, de manera en que la evapotranspiració no és 
gaire elevada. Aquesta, veiem en l’annex de l’estudi climàtic, que la 
més elevada és els mesos de juny, juliol i agost, de manera que aquest 
factor juntament amb les escasses pluges d’aquesta època, farà que 
les plantes hagin de suportar un estrés hídric important, per tant haurem 
de limitar els cultius en aquesta època (veure punt 4 d’aquest annex), i 
haurem de pensar en mètodes que evitin l’evaporació de l’aigua. Un 
dels mètodes més utilitzats en permacultura és la pràctica de l’acoltxat 
(veure punt 2.5. d’aquest annex). 
 Utilitzant l’acolxat també evitarem l’assecament del terra que es 
pot produir quan faci molt de vent. Com hem vist en l’estudi climàtic, 
segons les dades de l’estació meteorològica del Vendrell el vent no és 
un factor limitant, però sabem pel promotor que de vegades sí bufa 
molt de vent, de manera que ens afectarà als cultius. Si disposem de 
suficient aigua podríem fer una regada per paliar els seus efectes, i 
podríem introduir tallavents entre les parcel.les per a protegir els cultius 
(veure punt 3.8. d’aquest annex). 
 Tenim doncs a la zona condicions de sequera, però amb la 
utilització d’alguns mètodes protectors podem aconseguir un bon 
desenvolupament dels cultius. Tot i així, com que depenem molt de les 
condicions climàtiques, ens podem trobar en determinats moments que 
no plou i no podem regar gaire. En aquest cas haurem de procurar 
utilitzar l’aigua disponible per a les plàntules petites, les quals estan en el 
moment més delicat del seu desenvolupament. 
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2.3. Aigua. 
 
 L’aigua és el bé més preuat de la finca, i és escàs. Tenim dues 
basses, una de 67.200 litres a la feixa 10 i una més petita de 20.000 litres 
entre les feixes 6 i 7. Les dues estan alimentades per l’aigua que ve de la 
muntanya, i en Lluis Javier Freire recorda que quan va entrar a la finca el 
cabal de la font de la bassa gran era d’uns 5 litres per minut. Aleshores 
no s’havia de preocupar gaire per la disponibilitat de l’aigua, però 
actualment és el principal limitant i condiciona la quantitat de cultius 
que s’hi poden fer així com a la pràctica de mètodes que protegeixin 
els cultius de l’assecament. 
 Durant el temps en que s’ha fet el projecte el cabal de la font de 
la bassa gran ha variat. A l’hivern era d’un litre per minut i a l’estiu, 
després de les pluges de la primavera era de 2 litres per minut. El cabal 
de la font de la bassa petita és de 0,25 litres per minut. 
 Aquesta variabilitat fa difícil una planificació productiva que 
s’adapti a l’aigua disponible, de manera que la previsió del pla 
productiu serà orientatiu. Tot i així probablement ens trobarem que en 
alguns moments les plantes han de passar una mica de set. Haurem de 
procurar però que les plàntules petites sí siguin regades. 
 D’altra banda, la conductivitat elèctrica de l’aigua és de 0,515  
dS/m, de manera que no hauria d’haver problemes d’absorció de 
l’aigua per les arrels. 
 
 
2.4. El sòls de la finca 
 
 Com hem vist en l’annex de l’anàlisi del sòl, tenim uns sòls que 
gaudeixen d’una bona estructura i textura. Els sòls de la finca pertanyen 
al grup de les classes franques, i com mostra la taula 1 la capacitat 
d’emmagatzemar aigua és mitja/alta, i en el nostre cas això ens 
beneficia molt. D’altra banda, la capacitat d’emmagatzemar nutrients 
és mitja i la permeabilitat mitja/baixa. 
 
 Taula 1. Comportament probable del sòl segons textura (PORTA et al.-1986). 

Propietat Comportament 
Permeabilitat Mitja/baixa 
Superfície específica Mitja 
Compacitat Mitja 
Temperatura primavera Mitja 
Capacitat per emmagatzemar 
nutrients 

Mitja 

Dificultat de maneig del sòl Més fàcil 
Capacitat per emmagatzemar aigua Mitja/alta 
Energia de retenció de l’aigua mitja 

      
 
 D’altra banda, són sòls molt calcaris i no salins, amb un alt 
contingut d’elements grollers, però s’ha observat que els cultius hi 
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creixen bé llevat d’una part de la zona 5 (veure plànol de zones 
homogènies a l’annex II). 
 Pel que fa al pH, es tracta de sòls moderadament bàsics, però no 
afecta al bon desenvolupament dels cultius. També tenim que els sòls 
gaudeixen d’un bon contingut de matèria orgànica, inclús a la zona 4 
tenim un excés de matèria orgànica. 
 Quant a fertilitat química són en general sòls rics en Ca, Mg i K. El P 
és el nutrient que més ens falta, ja que tenim un nivell baix a les zones 5 i 
6 i molt baix a les zones 1, 2 i 3. Aquestes deficiències es poden corregir 
mitjançant l’aplicació de les dosis de fertilització proposades en el punt 
3.6. d’aquest annex. 
 
 
2.5. Acolxat 
 
 L’acoltxat és una pràctica que es fa servir molt en agricultura 
ecològica i sobretot en permacultura. Concretament el mulch és una 
cobertura vegetal que sovint s’aplica sobre el sòl i que té molts 
avantatges. Cal tenir en compte que la terra despullada es queda 
desprotegida davant les inclemències i rigors del temps, així s’asseca, 
s’erosiona… Disposar d’una capa protectora és molt útil ja que aporta 
calor al sòl, així els sers que viuen a la terra estan més còmodes i 
realitzen millor les seves funcions. A més, una cobertura de mulch limita 
considerablement l’evaporació de l’aigua i frena l’impacte de les 
pluges fortes i del vent. També, la majoria de les herbes són asfixiades 
sota una capa d’acolxat de suficient espessor. Les poques que arriben a 
travessar l’acolxat poden ser fàcilment arrancades a mà. 
 
 
2.6. Labors de cultiu 
 
 En el maneig del sòl és important utilitzar llauradors que no 
voltegin, només per airejar el sòl, així com fomentar les formes de vida, 
sobretot els cucs, que també airegen els sòls compactats i generen 
humus amb la seva excressió. El paper dels cucs de terra és 
importantíssim en l’ecologia dels sòls. Aquests animalons excaven el sòl 
en profunditat, fins a varis metres. A part d’això, tot el seu cos és un 
intestí on es barregen els components orgànics i minerals del sòl amb els 
sucs gàstrics fins a produir uns acúmuls més fins i estables. Així s’origina el 
conegut complex argilós-húmic. Els excrements dels cucs de terra 
contenen altes concentracions de substàncies nutritives (M.L. Kreuter, 
1994). 
 S’exposen aquest fets donada la importància que té per la 
permacultura, com a filosofia vital, el fet conservar la riquesa natural, 
amb el sòl com a principal recurs i substent del conjunt de la vida. 
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2.7. Adobat 
 
 La importància dins el context de la permacultura i l’agricultura 
ecològica de no posar productes químics per adobar la terra, a part 
dels evidents avantatges sobre la salut humana, té una explicació molt 
raonable i és que les sals dels adobs químics són molt solubles i les arrels 
les absorbeixen molt ràpid i sense cap esforç. Les plantes no tenen 
pràcticament cap elecció, prenen ràpidament allò que els hi és 
subministrat i és fàcil que aparegui un excés. A les fulles s’acumulen sals 
de nitrogen sobrant, varia la pressió osmòtica per acció de les sals, la 
qual cosa provoca acumulació de massa aigua a l’interior de les 
plantes, inundació de teixits i disminució de la resistència a diferents 
malalties. Els sistemes radiculars de les plantes que viuen en aquest 
“paradís” són incitades a l’atrofia; buscar aliment, en aquestes 
condicions ja no té sentit. Les bactèries dels nòduls que produeixen 
nitrogen, tan beneficioses, desapareixen així com també els cucs 
(“llauradors de la terra”), que es retiren quan la terra és sistemàticament 
adobada amb sals solubles. En aquest context, actualment considerat 
productiu, la vida al sòl ja no és afavorida i s’empobreix. L’efecte 
estimulador de la concentració de sals sobre el creixement provoca, 
també, un gran consum d’humus, veient-se així modificada l’estructura 
de sòl. Es pot dir que la utilització de productes químics, per 
desconeixença, provoca una cadena d’empobriment del sòl i augment 
de les necessitats d’adob i baixada de la quantitat dels productes amb 
la conseqüent necessitat d’utilitzar més productes fitosanitaris de 
conservació,… tot això és molt rentable per algunes indústries però gens 
favorables per la conservació de l’estat natural del sòl i la seva 
implicació directa amb la salut humana. (M.L. Kreuter, 1194).  De tal 
manera que per fertilitzar els sòls utilitzarem només adobs orgànics i 
adobs verds. 
 
 
2.8. Cultius descartats 
 
 Com ja hem dit a l’annex de situació actual el rabanet li surt 
picant i la pastanaga és un cultiu que li costa molt de fer-se, de manera 
que no és un cultiu adequat per la sequera, i a més costa molt de 
desherbar. Per tant no farem aquests cultius. 
 Darrerament també ha observat que el pèsol tampoc li surt gaire 
bé, per tant també descartem aquest cultiu. 
 Pel que fa a la resta els farem tots els que fèiem, i cobrirem la 
demanda del mercat d’aquests cultius que no fem comprant a altres 
productors ecològics de la zona. 
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2.9. La influència de la lluna 
 
 Es tindrà en compte la lluna a l’hora de sembrar les diferents 
hortalisses. A pesar de ser un tema molt poc estudiat acadèmicament, 
l’experiència demostra que la influencia és real i tenir en compte la fase 
d’aquest astre afavoreix la producció. 
 Les normes més comunes seguides per l’agricultura tradicional i 
que emprarem en aquest cas: 
 

 
- Sembrar en lluna creixent (entre lluna nova i lluna plena) totes les 

plantes que creixen en altura i produeixen fruits, com tomàquets, 
mongetes… 

- Sembrar en lluna minvant (entre lluna plena i lluna nova) les 
plantes que es desenvolupen sota terra, naps, patates… o a peu 
de terra, com l’enciam. Aquest si el plantem en lluna creixent 
tendeix a pujar en flor prematurament. 

 
 
 
3. PROPOSTES DE MILLORA 
 
3.1. Introduir nous cultius 
 
 Hi ha cultius com el meló i la patata que s’adapten a les 
condicions de sequera, de manera que introduirem aquests cultius. 
D’altra banda, el promotor també vol introduir altres cultius per a tenir 
més diversitat. Aquests són: l’escarola, la coliflor, la col xina, l’àpit, la 
borraja, el julivert, el pebrot del padrón i la síndria. 
 També vol introduir fruiters que s’adaptin al clima, i plantar-los a les 
feixes de secà que estan per damunt de la bassa gran (feixes 11, 12, 13, 
14 i 15). Aquests podrien ser magraners, presseguers, albercoquer i 
vinyes. 
 Al marge de tota la zona d’hort s’establirà una plantació de timó, 
sàlvia i romaní, amb la utilitat més enllà de la visual i de les pròpies 
herbes, ja que la sàlvia, en ser fortament aromàtica, espanta orugues, 
pugons i cargols. L’acció protectora davant algunes plagues de les 
plantes aromàtiques fa que sigui beneficiós introduir les plantes en 
diferents punts de l’hort i combinades amb les hortícoles. 
 La introducció de fruiters i d’aromàtiques, però, no es contempla 
en l’anàlisi econòmic i es deixa a criteri del promotor. 
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3.2. Augmentar i disminuir cultius actuals 
 
 Al igual que el meló i la patata, el tomàquet és un cultiu que 
s’adapta bé a les condicions de sequera, de manera que 
augmentarem la producció de tomàquet i tomacó. 
 També potenciarem cultius de cicle curt, ja que estan molt poc 
temps al sòl i gasten poca aigua. Així doncs, augmentarem la producció 
d’enciams i mantindrem la producció d’espinacs i bledes. I com ja hem 
dit en l’anterior apartat, introduirem l’escarola. 
 No variarem gaire la producció de porros, ceba tendra, calçots, 
bròquil, i farem menys remolatxa, carxofa i faves, i sobretot farem menys 
producció de cultius de primavera/estiu que és quan més estrés hídric 
poden patir les plantes. Aquests són: carbassa, carbassó, pebrots, 
albergínia, cogombre i mongeta. En el punt 4 d’aquest annex hi ha els 
detalls de les superfícies ocupades i les produccions de cada cultiu. 
 Així doncs, no podrem cobrir tota la demanda del mercat, per 
tant comprarem els productes que ens faltin a altres agricultors 
ecològics de la zona. 
  
 
3.3. Labors de cultiu 
 
 A més d’utilitzar el cultivador i el motocultor com fins ara, és 
proposa l’adquisició d’una fresadora per treballar millor el sòl, ja que 
amb el motocultor queden terrossos. A més a més també serà de gran 
ajuda per a incorporar l’adob verd al sòl. 
 En l’estudi econòmic, però, no es contempla, i es deixa a criteri 
del promotor. 
 
 
3.4. Rotació 
 
 Fins ara el promotor no ha seguit una rotació gaire definida, 
simplement ha procurat no plantar en dos anys el mateix cultiu i les 
liliàcies les ha fet totes al mateix lloc ja que ocupen molt espai i temps. 
 En endavant es seguirà el mateix criteri, però a més a més es 
procurarà fer una rotació seguint el criteri de les exigències nutritives dels 
cultius, en la mesura del possible degut a que hi ha una gran quantitat 
de cultius i de vegades serà difícil fer-los quadrar. D’aquesta manera es 
pot recuperar millor la fertilitat del sòl sense sobreexplotar el medi, ja que 
en el sòl empobrit es plantaran espècies que afavoreixin la recuperació 
d’aquest i es plantaran les hortícoles en cicles que respectin els ritmes 
naturals de la terra, sense necessitat d’incorporar productes químics. Un 
cop el sòl ha recuperat tota la seva vitalitat s’introduiran espècies amb 
més necessitats nutritives. 
 Hi ha hortícoles molt exigents, que requereixen un abonat orgànic 
abundant i suporten la matèria orgànica parcialment descomposta, 



 
 

8

compost jove i inclós fems, com poden ser api, col, patata, cogombre, 
pebrot albergínia i porro. 
 Plantes mitjanament exigents, que prefereixen un abonat orgànic 
moderat a base de compost molt descompost, són ceba, pastanaga, 
porro, escarola, carbasses, bleda, espinac, enciam, remolatxa, 
cogombre, meló, carbassó, síndria, escarola i aromàtiques. 
 Plantes amb exigències baixes pel que fa a nutrients són: pèsols, 
faves, mongetes i la majoria de lleguminoses. 
 La rotació consisteix en seguir aquest ordre: que les poc exigents 
segueixin les mig exigents i aquestes segueixin les molt exigents. Com 
que farem poc de lleguminoses, ens limitarem a procurar de no cultivar 
plantes molt exigents després de cultius que també siguin molt exigents. 
 
 
 Taula 2. Rotació de cultius 

 Primer any Segon any Tercer any Quart any 
Cultius Molt 

exigents  
Mig 
exigents  

Poc 
exigents 

Adob verd 

 
 
3.5. Acolxat a quins cultius 
 
 Malgrat l’efecte beneficiós de l’acolxat, no ho és per a tots els 
cultius. Per exemple, a les cebes i alls no els hi va bé ja que són plantes 
molt petites i poden sortir podridures. Després hi ha cultius de cicle curt 
com l’enciam que si es fa acolxat poden quedar petits. A més a més 
quan creix ja fa ell mateix l’acolxat. El mateix passa amb l’espinac, 
remolatxa i bleda i l’escarola. 
 Amb la resta de cultius sí que acolxarem, i ho farem amb palla, la 
qual és un material ideal per a protegir el sòl, que el recobreix deixant 
circular l’aire i l’aigua, però hem de tenir en compte que aporta poc 
aliment per a les plantes (ja que conté poc nitrogen), però de fet no 
utilitzem la palla amb aquesta finalitat. 
 
 
3.6. Millorar l’adob verd 
 
 L’adob verd el farem créixer sempre que tinguem un espai sense 
cultivar, sobretot les parcel.les que compleixin el quart any de rotació, 
de manera que protegirem el sòl de l’erosió causada per la pluja o el 
vent. Altres beneficis de l’adob verd són: 
 

- Estimular la vida microbiana de la terra, la qual alimenten 
abundantment per la seva fàcil fermentació. 

- Millorar l’estructura de la terra mitjançant les seves arrels. 
- Protegir el sòl contra l’erosió. 
- Proporcionar elements nutritius al cultiu següent 
- Suprimeixen el rentat dels elements nutritius. 
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- Aporten nitrogen si són lleguminoses. 
- Milloren la circulació de l’aigua a través de la terra. 
- Limiten la invasió de les males herbes. 

 
 
 

Si plantem l’adob verd a l’hivern,  l’ordi-civada, que era el que fèiem 
sevir, és idoni per aquesta època de l’any. A més a més el promotor pot 
aconseguir llavor ecològica i s’adapta molt bé a la sequera i deixa un 
bon aport de fòsfor, que és un nutrient que tenim en dèficit als nostres 
sòls. Els terrenys que quedessin despullats a l’estiu podríem continuar 
posant-hi mostassa, la qual ens aportaria nitrogen i un bon contingut de 
fòsfor.   
 Les taules 3 i 4 mostren els rendiments i els nutrients que deixen al 
sòl l’ordi-civada i la mostassa: 
 
 
     Taula 3. Rendiments i continguts de nutrients de la mostassa (Hasler-Hofer, 1976) 

Cultiu Matèria seca 
tn/ha 

   N                                P  
K 
                                  kg/ha 

Mostassa 2    60,5                           9  
67 

 
      
     Taula 4. Rendiments i continguts de nutrients de l’ordi i la civada (Vohnlein-Vetler, 
1953) 

Ordi hivern 1,8    12,3                        2,2  
10 

Civada 1,5   13,4                         2,2  
10 

 
 
 
3.7. Millorar l’adobat 
 
 El manteniment del terreny és un dels punts claus en 
permacultura. És de vital importància recuperar la vida natural del sòl, 
amb la presència de cucs de terra. Per aquest motiu s’inclourà, a part 
dels adobs verds, adobs orgànics aconseguits de fora de l’explotació i 
compost fet a la mateixa finca amb tot el material de rebuig orgànic. En 
el nostre cas però, no tenim compost casolà ja que va a parar tot a les 
gallines, de manera que el compost que farem sevir vindrà de fora. 
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3.7.1.Proposta de fertilització 
 
 Com hem vist en l’annex d’anàlisi del sòl, tenim carències de 
fòsfor a les zones 1, 2, 3, 5 i 6, de manera que farem els càlculs de 
necessitats de fertilització segons aquestes zones. 
 Hem escollit com a adobat els fems de conill compostats, ja que 
són els que tenen més quantitat de fòsfor: 
 
               Taula 5. Composició nutricional de fems de conill compostats expressats 
         Com a percentatge, en unitat fertilitzant, sobre matèria seca. 

K1 % MS N P205 K20 
0,5 35,6 2 3,4 3,4 

 
 Com mostra la següent taula, segons Lopez y Lopez (1978), per a 
tenir un nivell correcte de fòsfor en el sòl hauríem de tenir entre 35 i 71 
mg P/kg sòl, en el cas de les hortícoles, i entre 19 i 37 mg P/kg sòl en el 
cas de la patata. 
 
    
 
 
  Taula 6. Una norma del P-Olsen utilitzat a Espanya 
 

 
 Dades expressades en mg P/kg sòl 
  
 Volem arribar a un nivell correcte d’uns 35 mg P/kg sòl, que ens 
servirà tant per les hortícoles com per la patata, de manera que el 
primer que haurem saber són els kg de fòsfor que necessitem aplicar per 
a una hectàrea. Els càlculs els farem a partir de la zona 3 que és la que 
té un nivell de fòsfor més baix: 
  
 d.a*  mg fòsfor que falten per arribar a 35 mg/kg sòl  1kg P/106mg P  
  103 kg sòl/Mg sòl   0,25 m sòl de profunditat  10.000 m2/ha 
 
Això ens dona: 
 
 1,14 Mg/m3   (35 – 9,5) mg P/kg sòl  1kg P/106 mg P     
  103 kg sòl/Mg sòl  0,25 m sòl  10.000 m2/ha = 72,7 kg P/ha 
 
Si fem el mateix amb la resta de zones tenim que necessitarem: 
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• 56,7 kg P/ha a la zona 1 
• 52,2 kg P/ha a la zona 2 
• 20,6 kg P/ha a la zona 5 
• 25,8 ka P/ha a la zona 6 

 
De manera que comprovem que la zona més limitant en aquest 

nutrient és la  3, i per a saber la quantitat de fems que hem d’aplicar ho 
farem a partir dels 72,7 kg de P/ha que necessitem a aquesta zona: 
 

72,7 kg P/ha  141,95 kg P2O5 / 30,97 kg P  100 kg MS / 3,4 Kg P2O5   
 100 kg fem / 35,6 kg MS = 27.530 kg fem / ha 

 
 Així doncs, necessitem aplicar 27.530 Kg de fems /ha. Aquest 
valor, però, l’hem de multiplicar per dos donat que el primer any només 
s’allibera un 50 % dels nutrients.  Per tant haurem d’aplicar 55.060 kg 
de fem / ha. Ho aplicarem a totes les zones llevat de la zona 4 el primer 
any de cultiu (que correspon a la feixa 10) donat que tenim uns nivells 
excessius de nutrients, inclús de fòsfor, i això pot portar problemes 
d’antagonisme amb altres nutrients, com el ferro. També tenim un nivell 
excessiu de matèria orgànica, i en aquests casos és aconsellable no fer 
aportacions orgàniques. 
  
* densitat aparent en Mg / m3 de sòl 

 D’altra banda, es tracta d’una quantitat elevada de fem, així que 
l’aplicarem repartit en tres anys de cultiu. 
 
 
3.8. Altres 
 
 Per tal d’adaptar-nos a les condicions de la zona hi ha altres 
mètodes que podem utilitzar. Un seria estar pendent de les pluges per 
tal de fer les plantades, i si fes molt de vent procurar fer una regada. 
D’altra banda és recomanable fer un reg de recolzament, sobretot a les 
èpoques més seques, però procurant sempre que les plàntules petites sí 
siguin regades ja que estan en l’estadi més delicat del seu 
desenvolupament. D’altra banda, el promotor s’estima més plantar els 
cultius amb un marc de plantació més gran de l’establert a fi que les 
plantes no competeixin tant per l’aigua. 
 Altres actuacions no contemplades en aquest projecte però que 
les deixem a criteri del promotor és que  fi d’evitar els efectes del vent es 
podria introduir tallavents als marges. Les oliveres, per exemple, 
compleixen aquesta finalitat i a més s’adapten al clima de la zona. 
Abans però les oliveres no es facin adultes es podrien posar canyes de 
bambú. Una altra seria fer planter ecològic de plantes resistents a la 
sequera, així com guardar les llavors ja que estarien més adaptades a 
les condicions de sequera. La construcció de basses a les parts altes de 
la finca a fi d’emmagatzemar l’aigua de pluja seria una altra possibilitat, 



 
 

12

però ja hem, dit que de moment el promotor no vol invertir en 
infraestructura.  
  
 
4. ALTERNATIVA I ROTACIÓ PER A UN ANY TIPUS 
 
 Com que els cultius són molts i variats, resulta difícil fer una 
programació productiva amb les seves rotacions, de manera que a la 
taula 7 presentem la planificació productiva per a un any tipus. 
 Les superfícies que mostra la taula 7 corresponen a les ocupades 
per als cultius, tenint en compte que  cultius com l’enciam, l’espinac, 
l’escarola i la bleda, a mesura que es van collint deixen espai lliure per a 
tornar-hi a cultivar. 
 La taula 8 mostra en canvi les superfícies totals utilitzades per al 
cultius, que en molts casos seran les mateixes que les superfícies 
ocupades. Tenim que en total la superfície cultivada és de 13.600 m2 
d’hortícoles i  2990 m2 d’adob verd. 
 La mateixa taula també mostra els rendiments i la producció 
anual, i com ja hem comentat, el marc de plantació dels cultius és més 
gran que l’estandard, de manera que els rendiments, en la majoria dels 
casos, serà inferior que els rendiments presentats en l’annex III. 
 
 En fer la planificació dels cultius, hem tingut en compte que a 
l’any 2007-2008 a la feixa 3 va haver-hi mostassa i a les feixes 5 i 9 va 
haver-hi ordi-civada, de manera que no cultivarem adob verd a l’any 
2009-2010. També hem tingut present que la feixa 10 (que correspon a la 
zona 4 de zones homogènies), té nivells excessius de nutrients i de 
matèria orgànica, de manera que hi cultivarem tomàquet que és una 
hortícola molt exigent en nutrients.  
Taula 7. Rotació any 2009 – 2010. 
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                                      TEMPS DE CULTIU AL CAMP  (2009-2010)   

Feixa Cultiu 
S(m2 

) Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun 
1 Mostassa 1.260 × × × × × ×                   

  Patata 920                     × × × × × 

  Porros 480         × × × × × × × ×       

2 Calçot 600           × × × × × × ×       

  Cebes 360 × × × × × × × × × × × × ×     

  Enciam 400 × × × × × × × × × × × × ×     

3 Espinac 240 × × × × × × × × × × × × ×     

  Escarola 100         × × × × × × × ×       

  Remolatxa 100         × × × × × × × ×       

  Carbassa 480 × × × × × × × ×               

4 Carbassó(1) 160 × × × × × × × ×               

  Meló 480 × × × × × × × ×               

  Síndria 150 × × × × × ×                   

 Tomacó  500 × × × × × × × ×               

 5 Pebrots 130 × × × × × × × ×               

  Albergínia 170 × × × × × × × ×               

  Cogombre 100 × × × × × × ×                 

6 
Ordi-
civada 900               × × × ×         

  Col 600         × × × × × × × ×       

7 Col xina 120         × × × × × × × ×       

  Bledes 500         × × × × × × × ×       

  Apit 40           × × × × × × ×       

8 Mostassa 830 × × × × × ×                   

  Patata 830                     × × × × × 

  Mongeta 215 × × × ×                       

9 Carxofa(2) 250               × × × × × × × × 

  Borraja 90               × × × × × ×     

  Tomàquet 660 × × × × × ×                   

10 All tendre 300             × × × × × × × ×   

  Faves 200               × × × × × × × × 

16 Coliflor 250         × × × × × × × ×       

  Bròquil 250         × × × × × × × ×       

  Julivert 40         × × × × × × ×         
 
 
 (1) Plantació des de març 2008 
 (2) Cultiu fins abril 2010 
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      Taula 8. Producció anual 
Cultius S (m2) Marc 

plantac
ió 

Rendime
nt 

(kg/ha) 

Producci
ó 

(Kg) 
Enciam 

maravella 
1.200 0,35*0,5 17.500 2.100 

Enciam fulla 
roure 

1.200 0,35*0,5 17.500 2.100 

Espinacs 1.440 0,3*0,5 5.000 720 
Escarola 205 0,4*0,5 17.500 360 
Bledes 800 0,4*0,5 10.000 800 

Remolatxa 120 0,2*0,3 10.000 120 
Porros 300 0,1*0,9 8.700 260 

Ceba tendra 360 0,2*0,3 12.000 430 
All tendre 300 0,1*0,3 6.500 195 

Calçot 600 0,3*0,9 8.700 520 
Coliflor 250 0,5*0,5 18.000 450 
Bròquil 250 0,5*0,5 18.000 450 

col 1.000 0,5*0,5 15.000 1.500 
Col xina 160 0,5*0,5 10.000 160 

Àpit 40 0,2*0,4 10.000 40 
Carxofa 250 1*1 4.500 110 
Faves 200 0,2*0,3 6.000 120 

Borraja 90 0,2*0,5 10.000 90 
Julivert 40 0,2*0,3 5.000 20 

Carbassa 480 1,2*2 6.500 310 
Carbassó 160 1*2 7.800 125 
Tomacó 500 0,5*1 31.000 1.550 

Tomàquet 660 0,6*1 31.000 2.050 
Pebrot padrón 30 0,6*0,6 10.000 30 
Pebrot  fregir 25 0,6*0,8 15.000 38 

pebrot 
escalivar 

75 0,6*0,8 15.000 110 

Albergínia 170 0,6*1 8.500 145 
Cogombre 100 1*2 5.000 50 

Meló 480 1*1,2 5.000 240 
Síndria 150 1*1,5 8.500 130 

Mongeta 215 0,6*0,6 10.000 215 
Patata 1.750 0,6*0,8 20.000 3.500 

Ordi-civada 900  2.000 180 
Mostassa 2.090  2.000 418 
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5. AVALUACIÓ FINANCERA DE LA MILLORA 
 
5.1. Ingressos anuals 
 
      A partir de les produccions totals anuals, podem calcular els 
ingressos anuals de l’explotació, que són en total  55.006 euros. La taula 
9 els mostra els ingressos detalladament: 
 
Taula 9. Ingressos anuals 

Cultius Producció 
(Kg) 

Unitat Producció 
(unitat) 

Euros/ 
unitat 

Ingressos 
anuals 

Enciam 
maravella 

2.100 peça 5.250 1,2 6.300 

Enciam fulla 
roure 

2.100 peça 5.250 1,2 6.300 

Espinacs 720 kg 720 4,5 3.240 
Escarola 360 peça 900 1,2 1.080 
Bledes 800 kg 800 2 1.600 
Remolatxa 120 manat 300 1,5 450 
Porros 260 manat 520 1,5 780 
Ceba tendra 430 manat 860 1,5 1.290 
All tendre 195 manat 490 1,5 735 
Calçot 520 unitat 10.400 0,15 1.560 
Coliflor 450 peça 750 2 1.500 
Bròquil 450 peça 750 2 1.500 
Col 1.500 peça 2.000 2 4.000 
Col xina 160 peça 230 2 460 
Apit 40 kg 40 2 80 
Carxofa 110 kg 110 3 330 
Faves 120 kg 120 2 240 
Borraja 90 kg 90 2 180 
Julivert 20 kg 20 0 ------------ 
Carbassa 310 kg 310 3 930 
Carbassó 125 kg 125 2 250 
Tomacó 1.550 kg 1.550 5 7.759 
Tomàquet 2.050 kg 2.050 3 6.150 
Pebrot padrón 30 kg 30 6 180 
Pebrot fregir 38 kg 38 2,5 95 
Pebrot escalivar 110 kg 110 2,5 275 
Albergínia 145 kg 145 2,5 362 
Cogombre 50 kg 50 2 100 
Meló 240 kg 240 2 480 
Síndria 130 kg 130 2 260 
Mongeta  215 kg 215 6 1.290 
Patata 3.500 kg 3.500 1,5 5.250 
TOTAL     55.006 
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5.2. Avaluació financera  
 
 Degut a l’augment de l’activitat agrícola, els ingressos anuals de 
l’explotació augmenten, però també ho faran algunes despeses. Hi ha 
despeses que es mantindran fixes, ja que no estan condicionades per 
l’augment de la producció; aquestes són: 
 

- Reocupació 
- Despeses fixes anuals 
- Amortitzacions 
- Contribucions i impostos 
- Interessos 

 
 Les despeses anuals d’explotació, però, incrementaran. La 
superfície utilitzada pels cultius augmenta de 5115 m2 a 13600 m2, això és 
un 70 %, de manera que estimem les despeses anuals augmentaran de 
la següent manera: 
 

- Adquisició de llavora i plantes: un 70 % 
- Adquisició de fertilitzants: un 70 % 
- Reparacions automòbil: un 50 % 
- Carburants i lubricants: un 70 % 
- Telèfon: un 20 % 

 
 La taula 10 mostra els resultats de l’avaluació financera, i tenim  
que els ingressos nets són de 31.379 euros anuals, que suposa un sou de 
2.615 euros mensuals. 
 Teníem amb la situació actual uns ingressos de 18.770 anuals 
(1.564 euros mensuals), de manera que hem incrementat els ingressos un 
40 %. 
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      Taula 10. Avaluació financera 
 

Euros Euros 

PRODUCTE TOTAL  55.006 
(-) AUTOCONSUM -730 -730 
PRODUCTE FINAL  54.276 
(-)Despeses fixes anuals 
     Autònoms 
     Parada mercat 
     Assegurança parada mercat 
     Pago renta terra 
     Assegurança cotxe 
                                         TOTAL 
                                   
(-) Despeses anuals 
d’explotació 
     Adquisició llavors i plantes 
     Adquisició fertilitzants 
     Reparacions automòbil 
     Carburants i lubricants 
     Telèfon 
                                          TOTAL 

 
2.040 
460 
100 
21 
300 

 
 
 

4.050 
1.620 
1.200 
9.450 
1.440 

 
 
 
 
 
 

-2.921 
 
 
 
 
 
 
 

-17.760 

VALOR AFEGIT BRUT A PREU DE 
MERCAT 

  
33.595 

(-) Amortitzacions 
     Eines 
     Instal.lació reg 
     Coberts per maquinària 
     Cotxe 
                                           TOTAL 

 
600 

1.000 
60 
50 

 
 
 
 
 

-1.710 
PRODUCTE NET  31.885 
(-) Contribucions i impostos 
     Matrícula cotxe 
     Terres IBI 
     Mòduls 
                                           TOTAL 

 
40 
20 
300 

 
 
 
 

-360 
RENTA AGRÀRIA O VALOR 
AFEGIR NET 

  
31.525 

(-) Interessos de capitals propis 
     5% despeses fixes 

 
146 

 
-146 

DISPONIBILITATS DE  
L’EMPRESARI 

  
31.379 

(-)Mà d’obra 31.379 -31.379 
BENEFICI  0 

 
 
  


