els fems i el procés de fermentació
fems frescos
Són els fems que surten de les
granges i han fermentat durant
menys de 3 mesos. En aquest
moment l’activitat biològica és
intensa. Són ideals per afegir al
compost, però mai s’han de
barrejar amb la terra directament.
Tot i així, en determinats cultius
es poden emprar fems frescos en
adob de superfície i que continuaran el seu procés de descomposició protegits amb un mulching
orgànic.
fems semimadurs
Són aquells que conserven la
humitat i encara mostren algun
element d’origen (palla...).
Han estat compostats per un temps
que oscil·la entre 3 i 9 mesos. El
seus nutrients són altament
solubles en aigua i les plantes en
disposen ràpidament.

humus
A partir dels 12 mesos, aquest
material comença a semblar cada
vegada més terra negra. Tot i ser
ric en minerals ja no resulta un
adob tan equilibrat i la absorció és
menys eficient però la seva
aportació és més duradora.
És ideal per a cultius que no toleren
matèria orgànica en descomposició (pastanaga, mongeta...),
per a planter o cultius en testos.
recomanacions generals
Al nostre hort ens convenen fems
moderadament compostats i millor
si es composten amb restes
vegetals. Són fems força estables
i retenen tant el nitrogen que es
perd a l’atmosfera com el rentat
per l’aigua. Aconseguir un adob
equilibrat i al mateix temps de gran
potencial biològic és el repte de
l ’ e x p e r i è n c i a i l a h a b i l i ta t
d’observació.
A l’hora d’escollir els fems per al
nostre hort, ha de ser una prioritat
la proximitat i la cria
ecològica. Podem
buscar una granja
propera a l’hort, una
planta de compostatge
o una veïna amb
gallines. Si ens animen
a fer el nostre propi
compost gaudirem en
primera fila d’aquesta
metamorfosi!

fems madurs
En aquests fems ja no podem
veure restes del material que
conformava el llit dels
animals, la fermentació
va acabant i la materia
orgànica, a partir dels
9 mesos, iniciarà el seu
procés de mineralització adquirint major
estabilitat. Per tant
convé fer-ne ús abans
que els elements
químics i nutrients
orgànics perdin del tot
la seva vitalitat.
(Vegeu també l’edició Com fer el teu propi compost.)
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Quins són els
tipus d’adobs?
a càrrec de Bàrbara López

Compost

Fems

És el procés natural mitjançant el qual la matèria passa d’ésser viu a
substància que retroalimenti de nou el cicle de la vida. Totes les restes
vegetals (menys la fusta) i animals poden al seu torn incorporar-se a
aquest procés. Vegeu l’edició Com fer el teu pr opi compost?

Aporten nutrients immediats de fàcil absorció per
a les plantes.
Són un material ben bé gratuït i el seu cost
acostuma a ser el transport.
Milloren l’estructura, la porositat, la aireació i la
capacitat de retenció d’aigua de la terra.
A més, aporten tots els nutrients necessaris per
fertilitzar el nostre hort.

Vermicompost
S’anomena així al material
compostat amb gran abundància
de cucs de terra (sobretot el cuc
Eisenia foetida). És un compost
força equilibrat i millora el sòl en
molts aspectes relatius a la
fertilitat.
Els cucs acceleren notablement
el procés de compostatge, de
manera que a la pila no es
produeixen grans pujades de
temperatura i la microfauna i
els microorganismes campen
lliurement.
Podem fer-lo nosaltres mateixos
al jardí de casa, afegir els cucs
al nostre compost, als fems, i fins
i tot hi ha qui, utilitzant els contenidors adequats, produeix
vermicompost al balconet.

Borra de llana
Adob molt ric en potassi i fòsfor,
té una relació carboni/nitrogen
4/1 (recordem que això vol dir
que tenim nivells alts de nitrogen).
La seva textura aporta esponjositat
i molt bona estructura al sòl.
Material fàcil de transportar i de
manipular. S’obté com a residu
de manufactures de recuperació
de material tèxtil.
Ideal per a horts escolars.

Adobs en verd

Eisenia foetida, també anomenada llombriu
de Califòrnia.
Una excel·lent combinació:

pila de borra de llana
+
fems de cavall
La borra de llana és un material
molt ric. Podem barrejar-la amb
fems suaus, com el de cavall
o de vaca.
Deixem compostar la barreja
6 mesos i desprès la incorporem al camp.
Aquesta combinació proporciona al material fertilitzant un
bon equilibri de nitrogen fòsfor
i potassi.

Phacelia tanacetifolia
conreada com adob verd.

És una tècnica de cultiu ecològic que permet mantenir alts nivells de
fertilitat i reduir les necessitats de compost. Es tracta de cultivar
determinades plantes per incorporar-les al sòl en el moment de la
floració. En el cicle de les rotacions convé destinar almenys un cultiu
anual d’adob en verd.
Cada 2 o 3 anys, convé fer un adob en verd en tots els racons de l’hort.
(Vegeu també l’edició Per a què serveix l’adob en verd?)

Rotacions
A fi de mantenir un sistema fèrtil,
equilibrat, saludable i constantment
productiu hem de realitzar
rotacions de cultius, tal com fa
l’agricultura extensiva. Aquest
concepte tan intuïtiu és menys
complex del què sembla. Només
cal tenir unes pautes i anar
aprofundint de mica en mica. Es
tracta d’alternar plantes més i menys exigents en nutrients, respectar
alguna compabilitat i inspirar-se en el clàssic arrel-fulla-flor-fruit.
En tot cas, és un tema que tractarem a fons en properes edicions.
Altres publicacions relacionades amb els adobs:

Compost

Fems

És el procés natural mitjançant el qual la matèria passa d’ésser viu a
substància que retroalimenti de nou el cicle de la vida. Totes les restes
vegetals (menys la fusta) i animals poden al seu torn incorporar-se a
aquest procés. Vegeu l’edició Com fer el teu pr opi compost?

Aporten nutrients immediats de fàcil absorció per
a les plantes.
Són un material ben bé gratuït i el seu cost
acostuma a ser el transport.
Milloren l’estructura, la porositat, la aireació i la
capacitat de retenció d’aigua de la terra.
A més, aporten tots els nutrients necessaris per
fertilitzar el nostre hort.

Vermicompost
S’anomena així al material
compostat amb gran abundància
de cucs de terra (sobretot el cuc
Eisenia foetida). És un compost
força equilibrat i millora el sòl en
molts aspectes relatius a la
fertilitat.
Els cucs acceleren notablement
el procés de compostatge, de
manera que a la pila no es
produeixen grans pujades de
temperatura i la microfauna i
els microorganismes campen
lliurement.
Podem fer-lo nosaltres mateixos
al jardí de casa, afegir els cucs
al nostre compost, als fems, i fins
i tot hi ha qui, utilitzant els contenidors adequats, produeix
vermicompost al balconet.

Borra de llana
Adob molt ric en potassi i fòsfor,
té una relació carboni/nitrogen
4/1 (recordem que això vol dir
que tenim nivells alts de nitrogen).
La seva textura aporta esponjositat
i molt bona estructura al sòl.
Material fàcil de transportar i de
manipular. S’obté com a residu
de manufactures de recuperació
de material tèxtil.
Ideal per a horts escolars.

Adobs en verd

Eisenia foetida, també anomenada llombriu
de Califòrnia.
Una excel·lent combinació:

pila de borra de llana
+
fems de cavall
La borra de llana és un material
molt ric. Podem barrejar-la amb
fems suaus, com el de cavall
o de vaca.
Deixem compostar la barreja
6 mesos i desprès la incorporem al camp.
Aquesta combinació proporciona al material fertilitzant un
bon equilibri de nitrogen fòsfor
i potassi.

Phacelia tanacetifolia
conreada com adob verd.

És una tècnica de cultiu ecològic que permet mantenir alts nivells de
fertilitat i reduir les necessitats de compost. Es tracta de cultivar
determinades plantes per incorporar-les al sòl en el moment de la
floració. En el cicle de les rotacions convé destinar almenys un cultiu
anual d’adob en verd.
Cada 2 o 3 anys, convé fer un adob en verd en tots els racons de l’hort.
(Vegeu també l’edició Per a què serveix l’adob en verd?)

Rotacions
A fi de mantenir un sistema fèrtil,
equilibrat, saludable i constantment
productiu hem de realitzar
rotacions de cultius, tal com fa
l’agricultura extensiva. Aquest
concepte tan intuïtiu és menys
complex del què sembla. Només
cal tenir unes pautes i anar
aprofundint de mica en mica. Es
tracta d’alternar plantes més i menys exigents en nutrients, respectar
alguna compabilitat i inspirar-se en el clàssic arrel-fulla-flor-fruit.
En tot cas, és un tema que tractarem a fons en properes edicions.
Altres publicacions relacionades amb els adobs:

els fems i el procés de fermentació
fems frescos
Són els fems que surten de les
granges i han fermentat durant
menys de 3 mesos. En aquest
moment l’activitat biològica és
intensa. Són ideals per afegir al
compost, però mai s’han de
barrejar amb la terra directament.
Tot i així, en determinats cultius
es poden emprar fems frescos en
adob de superfície i que continuaran el seu procés de descomposició protegits amb un mulching
orgànic.
fems semimadurs
Són aquells que conserven la
humitat i encara mostren algun
element d’origen (palla...).
Han estat compostats per un temps
que oscil·la entre 3 i 9 mesos. El
seus nutrients són altament
solubles en aigua i les plantes en
disposen ràpidament.

humus
A partir dels 12 mesos, aquest
material comença a semblar cada
vegada més terra negra. Tot i ser
ric en minerals ja no resulta un
adob tan equilibrat i la absorció és
menys eficient però la seva
aportació és més duradora.
És ideal per a cultius que no toleren
matèria orgànica en descomposició (pastanaga, mongeta...),
per a planter o cultius en testos.
recomanacions generals
Al nostre hort ens convenen fems
moderadament compostats i millor
si es composten amb restes
vegetals. Són fems força estables
i retenen tant el nitrogen que es
perd a l’atmosfera com el rentat
per l’aigua. Aconseguir un adob
equilibrat i al mateix temps de gran
potencial biològic és el repte de
l ’ e x p e r i è n c i a i l a h a b i l i ta t
d’observació.
A l’hora d’escollir els fems per al
nostre hort, ha de ser una prioritat
la proximitat i la cria
ecològica. Podem
buscar una granja
propera a l’hort, una
planta de compostatge
o una veïna amb
gallines. Si ens animen
a fer el nostre propi
compost gaudirem en
primera fila d’aquesta
metamorfosi!

fems madurs
En aquests fems ja no podem
veure restes del material que
conformava el llit dels
animals, la fermentació
va acabant i la materia
orgànica, a partir dels
9 mesos, iniciarà el seu
procés de mineralització adquirint major
estabilitat. Per tant
convé fer-ne ús abans
que els elements
químics i nutrients
orgànics perdin del tot
la seva vitalitat.
(Vegeu també l’edició Com fer el teu propi compost.)

taller pràctic
MILLOREM LA FERTILITAT DE L’HORT

Quins són els
tipus d’adobs?
a càrrec de Bàrbara López

