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Quasi totes les hortalisses que plantem són
plantes anuals (que de fet, vol dir uns
mesos) o biennals (passen un hivern abans
de florir a la següent primavera).
Amb cicles tan curts no parem de treballar,
sembrar, repicar, tallar, sembrar, repicar,
tallar ad infinitum, sense comptar les altres
tasques complementàries (adobar, regar,
entutorar etc.).
És veritat que si les hortalisses més
típiques i conegudes se segueixen conreant
per alguna raó és, però també podríem
deixar espai al tros per altres plantes
comestibles que tinguin cicles molt més
llargs i que igualment ens puguin proveïr
d'aliments sans, però sense necessitar tanta
intervenció i feina física per part nostra.

Què diferencia les plantes pluriennals de les anuals?

Es planten una sola vegada
Solen ser més resilients i rústiques
Tenen arrels més extenses i profundes
En general, són més autònomes
Podem practicar el no-llaurat més fàcilment

Menys feina
Menys plagues
Menys reg
Menys manteniment
Un sòl més viu

Alguns exemples d'espècies herbàcies
interessants

Crèspol (Diplotaxis tenuifolia)
Violeta (Viola odorata)
Vitrac (Allium triquetrum)
Esparreguera (Asparagus officinalis)
Xaiota (Sechium edule)
Com incloure-les al nostre hort o fruiterar

En el fons, es tracta només de (re)dissenyar
l'espai, que al final vol dir trobar l'encaix entre les
característiques del terreny i les necessitats de les
plantes.
És a dir, coneixem aquestes plantes noves, i les
posem al lloc on tinguin el llum i aigua en la
mesura adequada que els facin creixer bé.
El concepte del "Jardí comestible" o "Bosc
d'aliments"

Tècnicament parlant, podríem dir que són "sistemes perennes multifuncionals".
De manera més planera, són simplement espais
plantats amb molta biodiversitat (de flora i fauna)
que combinen moltes espècies de plantes útils (ja
que no cal que ens limitem només a l'aspecte
comestible) per crear salut, bellesa i abundància.

