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Ja no és una sorpresa trobar-se enmig de la gran ciutat una
tomaquera, una ceba o un enciam. Els terrats, balcons, solars
abandonats, patis o jardins poden ser un bon lloc on iniciar un
hort i passar-ho bé redescobrint el plaer ancestral de cultivar la
terra. La febre de l’hort s’ha apoderat de les ciutats i no existeix
cap vacuna que ho pugui evitar. L’únic que podem fer és aprendre i recuperar els coneixements que hem oblidat i la connexió
amb la natura.
Quins són els set consells que no s’haurien d’oblidar mai per
fer un hort? Quina és la clau per poder fer el planter del meu
hort a casa? Per què és tan important sembrar quan toca? I, si
no tinc terra, com puc fer l’hort en recipients? Quines hortalisses puc produir en un hort casolà? Totes aquestes preguntes i
moltes més són les que intenta respondre aquest llibre, amb un
llenguatge planer perquè qualsevol persona amb ganes d’aprendre i sense cap coneixement previ pugui iniciar-se en el món de
l’horticultura ecològica.

NOM LLATÍ
Cucurbita pepo, var. condensa
FAMÍLIA BOTÀNICA
Cucurbitàcies
VARIETATS
Segons el color de la pell,
verd, blanc, negre
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Unes dues plantes per metre quadrat, en
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metre de distància i a 50 centímetres entre

On plantar-la

En horts molt fèrtils i ben
airejats. En balcons i terrats és
molt productiva si disposem de
recipients de 40 litres de cultiu
com a mínim. Si el nostre hort
és a la ciutat, hem de preveure
plantar com a mínim tres
plantes per assegurar-nos que
tinguem sempre alguna flor
mascle oberta per pol·linitzar la
flor femella.

Idea
tallar
Si només volem cultivar una planta, podem
i
les flors masculines quan estiguin madures
dia
desar-les en pots tancats a la nevera. Cada
les podrem fer servir per pol·linitzar les flors
femenines que aniran sortint.

19,50 €
Associacions
Hortalisses de cicle curt
durant la primera fase
del cultiu, enciam, ruca,
rave.
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Malalties i plagues
Malalties: l’oïdi o cendrosa,
especialment a finals d’estiu, virus que
deformen les fulles.
Plagues: pugons, mosca blanca, caragols.
fruit
Problemes ambientals: esgrogueïment del
ó.
i avortament floral per falta de pol·linitzaci

Pàgines: 96 · Format: 15 x 23 cm
Tapa tova - inclou un pòster amb el
calendari de cultius
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Cura del cultiu
de
Mantindrem el sòl humit i un bon nivell
fertilització durant tot el cultiu. La collita
del
comença al cap d’entre 6 i 8 setmanes des
parell
trasplantament i és contínua durant un
de mesos. Per tenir carabassons tot l’estiu
és recomanable fer dues o tres plantades
esglaonades.
El fruit es cull immadur, ja que els fruits massa
El
grans són molt fibrosos i menys gustosos.
estar
creixement dels fruits és molt ràpid i cal
pot
molt atent, ja que en dos o tres dies se’ns
passar la collita.
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