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Breu història de la sembra i els planters
Antigament, la totalitat de llavors d’horta es sembrava directament a la terra i, un cop
nascudes, o be s’aclarien per espaiar les plantes i millorar el creixement, o, en casos
com la col i l’enciam, un cop tenien tres fulles o més, l’aclarit es plantava en un altre
espai. En alguns casos també es sembraven en eres i, les
llavors que triguen més temps en néixer com les pastanagues,
es cobrien amb sacs per evitar que els pardals es mengessin
les llavors abans de néixer. Amb l’aparició de l’ofici de planteraire, es van construir al voltant de la masia uns espais d’obra,
elevats un metre del terra aproximadament. Allà hi posaven
terra de bosc ben garbellada i fems en fermentació per
construir el què se’n diu: el llit calent. Aquests espais, anomenats botigues, orientats normalment de llevant a ponent, es
cobrien amb un vidre i, a la nit, s’hi estenien unes estores
fetes amb fibres vegetals de l’entorn, teixides per les masoveres. Un cop les plantes tenien bona mida a la botiga (cols,
bròquils, tomaqueres, pebrots, albergínies i cebes, bàsicament) i en arribar la clientela, es mullava el planter i s’arrencava procurant deixar una part de terra enganxada a les
arrels, fent-ne manats, tant per la venda directa com per
portar al mercat. L’arrel nua, que és com s’anomena aquest
sistema, s’embolicava amb fulles de col i es lligava amb
alguna fibra vegetal, sovint de la família de les pites. A partir
dels anys 60, amb la generalització del pòrex i el plàstic,
apareixen les safates d’alvèols i s’inicia el procés actual de la
sembra i repicat. Per eliminar mà d’obra s’ha anat substituint
aquesta tècnica pel sembrat amb màquines de tubs i llavors
pildorades, que ja posen una sola llavor a cada alvèol.

Tècnica del sembrat i repicat
Aquesta tècnica s’aplicava bàsicament a les llavors petites, tot
i que actualment s’ha estès a la majoria de llavors. Consisteix
en sembrar en una safata, convenientment foradada per tal que no s’entolli l’aigua.
S’omple de terra de planter on, un cop molla, s’escampen les llavors, més aviat
claretes, es cobreix amb vermiculita
HORTALISSA
GERMINACIÓ
(argila premsada) i es manté humida fins
Tomaquera
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que germinen les llavors i neix la planta.
Albergínia i pebrot
28ºC (dia i nit)
Cal tenir molt en compte les temperatuEnciam
15ºC
res. Per sota de les indicades, les plantes
creixen amb dificultat o surten dèbils, o no neixen. En el cas de cols, bròquils,
coliflors i tots els enciams i escaroles de tardor, com que se sembren a l’estiu, el que
cal és ombrejar-les.

Hortalari
ELS MOMENTS MÉS IMPORTANTS DE SEMBRA

Finals d’estiu
i principi de tardor
Final d’any
Final d’hivern
Final de juny

enciams i escaroles
de la temporada de tardor-hivern
enciams i cebes
de cara la primavera
tomàquets, pebrots i albergínies
de cara l’estiu
tomàquets tardans, cols,
bròquils i coliflors

Repicat
A partir de quan ha nascut la tercera fulla ja es pot repicar. Això vol dir treure les
plantetes de la safata on les havíem sembrat i plantar-les de forma individual als
alvèols, amb l’ajut d’un llapis o un tronquet arrodonit. Els alvèols de plàstic, pòrex,
gotets de iogurt o petits testos, els hem omplert prèviament amb terra de planter i
els hem regat apretant bé la terra per tal que quan hi posem l’arrel quedi ben
subjecta.
Aquesta tècnica, que seria semblant a la de l’arrel nua, com que es fa amb plantes
molt petites, mantenint la humitat, veiem que de seguida s’adapten al canvi. Passat
un dia a temperatura no massa calenta, ja podem posar-ho a l’espai on es conservin
les temperatures convenients per cada planta, abans esmentades.
Passat el període de creixement, abans de plantar-ho directament a la terra, cal
deixar un parell de dies sense regar perquè sigui més fàcil el desemmotllat dels
alvèols o testos.

Avantatges i desavantatges
Els avantatges del sistema de sembra i repicat són evidents: mentre les plantes van
creixent de manera individual, podem preparar i adobar la terra, evitant, entre
altres coses, la competència de les nostres plantes amb les adventícies; en el
terreny destinat a posar aquests planters podem fer una falsa sembra, que consisteix en regar per fer germinar les llavors que hagi a la terra i, just abans de posar el
nostre planter, eliminar-les. Així, el nostre planter anirà per sobre de les plantes
adventícies que surtin més endavant.
Un altre avantatge és la possibilitat d’avançar conreus, sobretot si el temps acompanya. D’aquesta manera, es poden decidir les dates més adequades de sembra.
Els desavantatges són relatius al treball que comporta aquest procés llarg i minuciós. No solament quant a la feina del repicat, sinó a la cura continuada per mantenir la humitat i controlar la temperatura.
En el cas de la sembra directa l'avantatge és la fortalesa de les plantes. Si observem
les plantes aventureres, les que neixen per voluntat pròpia, veurem que acostumen
a ser més valentes però, com és lògic, surten allà on volen. Això no fa massa el pes
si tenim un criteri ordenat de l’hort.
Sigui com sigui la tècnica que trieu, no deixeu de conrear les vostres llavors i tireu
endavant el vostre hort, sigui de la mida que sigui!

