
amb el peu al tros

El bestiar com a eina per sembrar i per 
convertir un fenassar en una pastura 
permanent
En les nostres terres és costum dallar el farratge a la primavera per donar-lo al bestiar 
a l’estiu i a l’hivern, quan les pastures són més migrades. Però el sistema de gestió 
holística ens proposa un maneig completament diferent: moure el bestiar en parcel·les 
molt petites per augmentar la fertilitat del sòl i fer evolucionar la vegetació cap a un 
prat permanent amb espècies perennes. A més, el treball de trepig del bestiar pot servir 
com a sembradora directa de naps o espinacs, per exemple. Ens ho explica en Jaume 
Brustenga a partir de l’experiència de més d’un any a la seva finca.

TexT: Jaume brusTenga, professor de l’esCola agrària de manresa

imaTges: alba gros

Quan durant l’hivern de 2012 vaig llegir en el 
número 46 d’Agrocultura l’article sobre gestió ho-
lística titulat “Generar fertilitat en el secà”1, el 
vaig trobar interessant però desconcertant. Em va 
semblar especialment suggeridora la idea de for-
çar una densitat ramadera alta per tal de provocar 
un impacte animal fort i fer evolucionar la pas-
tura. Recordo en canvi, que em va sobtar molt el 
comentari “l’ideal és treballar amb més de 100 parcel·
les, perquè així t’assegures que, com a molt, el besti·

ar estarà tres dies a l’any a cada parcel·la. D’aquesta 
manera, segur que no hi haurà sobrepasturatge.” Vaig 
pensar: “Aquest paio està sonat! Qualsevol sap que en 
les condicions mediterrànies, el mes de juny s’haurà 
espigat tot, quedarà tot sec, el menjar s’haurà fet malbé 
i no es podrà aprofitar. Per això ens hem acostumat, al 
llarg dels segles, a dallar el farratge durant la prima·
vera, quan està al seu punt de màxim valor nutritiu, 
per guardar·lo per a les èpoques més escasses que, en 
el nostre cas, són el pic de l’estiu i de l’hivern.” Però 
després de llegir l’article tres vegades, i sense aca-
bar de treure’n l’entrellat, vaig decidir començar 
igualment l’experiència.

 Feia uns cinc o sis anys que tenia mitja dotzena 
d’ovelles. Havia anat fent uns quants tancats amb 
pastor elèctric (quatre o cinc, d’una hectàrea de 
mitja) i anava rotant el bestiar entre ells. El meu 
somni era convertir un fenassar2 aspre, poc pro-
ductiu i que gairebé tot l’any té un aspecte sec i 
lleig, en un prat de pastura verd, fèrtil i nutritiu, 
seguint la idea que el bestiar es fabrica i gene-
ra la seva pròpia pastura. Però les meves ovelles 
no hi estaven gaire d’acord: menjar fenàs no els 
agrada gaire, i tot i que sempre anaven remenant 
i alguna cosa trobaven, sovint al cap de pocs dies 
d’estar en un tancat nou –on en principi s’hi ha-
vien d’estar unes quantes setmanes–, ja comença-
ven a rondinar tot el dia perquè els donés algun 
complement. Amb el temps van perdre el respecte 
al fil elèctric i sovint el saltaven per anar-se’n a 
menjar l’hort. A finals de 2012 no hi havia gens 
de menjar al fenassar, les vaig haver de posar en 
un tancat més fort, de mallat d’acer, del que es 
fa servir en la construcció3, i els donava cada dia 
farratge i branca d’olivera. Pel fet de passar massa 
temps en aquest tancat, l’herba estava sobrepastu-

El meu somni era 
convertir un fenassar 
aspre en un prat de 
pastura verd i fèrtil

1. Podeu consultar-lo a 
www.agrocultura.org

2. Comunitat vegetal 
dominada per Brachypodium 

sp., que és una gramínia 
perenne, però té poc valor 

nutritiu i agrada poc al bestiar.
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rada i havien anat apareixent caminets. Tot plegat 
no em feia estar gaire animat amb el tema oví.
 El cas és que vaig pensar que com que igual-
ment els havia de donar menjar diàriament, podia 
començar a provar de fer tancats petits i anar-los 
movent cada dia per produir un impacte animal 
fort en el fenassar, seguint les recomanacions 
de gestió holística llegides a l’Agrocultura. Vaig 
començar per parcel·les on encara no hi havien 
anat mai a pasturar, algunes de les quals tenien 
força herba o alguns arbustos per rosegar. Tot i 
que cada dia els continuava portant menjar, ara 
sí que anaven rosegant força el fenàs i allò que no 
es menjaven ho deixaven tot xafat. De seguida 
vaig començar a quedar molt content del resultat, 
almenys a primer cop d’ull. Feia cada tancat amb 
quatre costats de mallat de sis metres de llarg, 
de manera que quedava un espai de 36 metres 
quadrats. Tenint-ne set, es podien fer dos tancats 
consecutius i anar passant les ovelles de l’un a 
l’altre. D’aquesta manera va anar passant el gener 
i el febrer.
 En arribar el mes de març, vaig baixar el rama-
det cap a zones més baixes i fèrtils on ja hi havia 
un bon gruix d’herba tendra i bona. Vaig deixar 
de donar-los farratge sec i vaig començar a canvi-
ar el tancat dues vegades al dia en lloc d’una sola 
vegada: ja només menjaven d’allò que trobaven. 
Després van continuar pasturant les millors parts 

del fenassar, on hi havia bona presència de lle-
guminoses, sobretot veça villosa. Anant seguint 
trossos i trossets, va passar la primavera i va arri-
bar el temut estiu. 
 A la vinya hi havia uns esplèndids blets, esta-
ca-rossins, corretjoles i altres herbes d’estiu que 
van devorar i arrasar sense pietat, si bé anar pro-
tegint els joves ceps va ser una tasca una mica 
complicada (amb cilindres de malla metàl·lica). 
Amb les potes feien un treball superficial del sòl 
sec que era excel·lent i, si se m’hagués acudit 
aleshores, les mateixes ovelles haurien pogut fer 
una sembra perfecta de naps, que potser hauria 
estat un bon recurs per l’hivern. Quan vam aca-
bar amb la vinya vam continuar amb els marges 
i vores del camp, que eren una selva d’esbarzers, 
sanguinyols, aladerns, falsos aladerns, vidalbes, 
etc., fonts excel·lents de proteïna, que deixaven 
totalment plomats. Quan a mitjans d’agost vam 
voler marxar una setmaneta, les vaig portar amb 
el marrà a un tancat més gran de mallat a dins del 
bosc. Allà van aguantar gairebé un mes, donant-

los una mica de suplement, i ja ens vam plantar 
a mig setembre, quan les zones més productives 
tornaven a tenir un bon herbassar que feia gairebé 
mig any que no es pasturava, període suficient 
perquè es recuperés bé. Es va complir el primer 
aniversari de l’inici de l’experiència anant a pas-
turar al mateix lloc on vam començar el cicle (i 
no s’hi havia tornat entremig). 

pasturar i sEmbrar: ovEllEs sEmbradorEs dE prEcisió

Cal dir que durant la tardor ja se’m va acudir de fer 
servir les ovelles en mode “sembradora de preci-
sió”. Vam començar amb uns espinacs, en un lloc 
on el terreny havia estat treballat temps enrere i 
no hi havia gaire densitat d’herba. Simplement 
calia tirar la llavor per terra abans d’entrar-hi el 
bestiar i elles es cuidaven d’incorporar-la al sòl. 
Hem menjat espinacs tot l’hivern. Després, ja en 
el fenassar, vam continuar amb blat florence aurora 
(de canya alta), espelta i sègol. El fenassar té la 
gràcia que com que hi ha molta herba i queda 
aixafada, la llavor queda ben coberta.
 Però el resultat amb l’espelta no em va agradar 
gaire: com que és un cereal vestit i la pellofa és 
molt gruixuda, semblava que en quedava molta a 
la superfície. I per això em vaig passar al sègol. 
Buscava un cereal com més vigorós millor, per tal 
que pogués créixer molt i competís amb les altres 
herbes que hi haguessin al fenassar. La gràcia d’ai-
xò és fer una sembra primerenca, perquè quan el 
fenàs es desperta (que no ho fa gaire d’hora) el 
cereal ja hagi tibat i agafat la iniciativa. Després, 
depenent de les necessitats, es pot triar de pas-
turar-lo o deixar que grani. En aquest darrer cas, 
també, es pot collir o deixar que se’l mengi el 
bestiar. A mi em fa gràcia deixar-ne almenys un 

El sobrepasturatge no és el mateix que la pastura intensiva
Des del punt de vista de la gestió holística, el sobrepasturatge ve definit no per la 
intensitat en què es pasturi un prat en un moment determinat, sinó en no respectar  
un període de recuperació prou acurat, que ha de ser com a mínim de 50 dies 
en període de creixement de l’herba o de 100 dies en període de repòs. També 
es produeix sobrepasturatge quan el bestiar està massa dies en el mateix prat 
i torna a menjar els rebrots de les plantes que ja s’han menjat. Aquest rebrot, 
durant el període de creixement, es dóna en molt pocs dies. L’ideal és fer una 
pastura molt intensa, amb una densitat de bestiar molt alta que produeixi molt 
impacte i després deixar un llarg període de recuperació, que pot arribar a ser 
d’un any. Això obliga a treballar amb moltes parcel·les petites. Hi ha ramaders 
que arriben a canviar el ramat de tancat varis cops en un dia. Hi ha sistemes 
més o menys automatitzats per poder-ho fer. Vegeu l’article sobre gestió 
holística “Generar fertilitat al secà” aparegut a l’Agrocultura núm. 46.

Simplement calia tirar 
la llavor per terra abans 

d’entrar-hi el bestiar

3. Habitualment ho coneixem 
com a “mallasso”. 

Ja fa anys que alguns 
ramaders van comennçar a 

utilitzar aquest tipus de malla 
per als tancats de les ovelles. 

Hi ha una fàbrica de Cervera 
que en fabrica especialment 

per a això: enlloc de fer 2 
metres d’ample, fa 1,2 m.; hi ha 
més varilles i més ben soldades 

que en el de construcció, de 
manera que els xais no puguin 

passar. 

02

01. En Jaume Brustenga a la 
seva finca.

02. Les ovelles just quan 
acaben d’entrar a un nou 

tancat.
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raconet que estigui bé, per poder estimar quina 
producció fa per unitat de superfície.
 Si el cereal es sembrés prou d’hora en un lloc 
que no fos gaire obac, es podria plantejar de pas-
turar durant l’hivern, com feien abans els pastors 
quan el cereal era cereal (i no com ara que són 
unes plantetes que no aixequen un pam de terra 
i només serveixen per fer gra si es dopen amb 
adobs minerals solubles). El fet de pasturar-lo es-
timulava el filloleig i la producció podia ser igual 

En Kirk Gadzia és formador titular del Centre Internacional 
de Gestió Holística i des de fa dues dècades porta arreu del 
món els principis d’aquest sistema. El mes d’abril, va ser a la 
comarca de l’Empordà, en un curs per transmetre els seus 
coneixements i vam aprofitar per parlar amb ell breument.

Com et vas introduir en aquest món de la gestió holística?
Hi porto uns 20 anys. L’he vist evolucionar molt des d’aleshores i 
hi ha hagut molta gent implicada. Vaig conèixer aquest món quan 
era funcionari del servei d’extensió agrària del govern estatunidenc. 
Vaig treballar amb 11 tribus d’indis diferents. Me n’adonava que les 
tècniques que intentàvem introduir-los no eren gaire eficients i eren 
difícils d’aplicar. Quan vaig sentir parlar de gestió holística em va 
interessar molt. En resum, vaig acabar deixant la feina de funcionari 
i vaig anar a treballar al sector privat, contactant amb ramaders que 
necessitaven produir més i abaixar costos i que estaven interessats 
en provar coses noves. He pogut veure com la salut dels camps 
i els negocis dels pagesos milloraven molt i no he estat jo qui ha 
fet la feina sinó ells, però ha estat molt interessant i gratificant. 

o millor. Ara, encara hi ha qui ho fa amb triticale 
(és un híbrid entre blat i sègol que és molt vigo-
rós). Amb el sègol, com que la llavor és més me-
nuda, es va sembrar molt bé i va néixer bé, encara 
que en alguns trossos molt pendents i magres de 
l’obaga li ha costat molt de tibar. Però el camí ja 
està obert: es pot fer cereal en un lloc pendent, on 
no s’hi pot entrar amb tractor, a un cost baixíssim, 
mentre el bestiar aprofita l’herba que ja hi ha. Ara 
falta anar-ho treballant i afinant4.
 Aquest hivern l’hem passat altre cop a les zo-
nes magres, donant-los un suplement de farratge 
i branca d’olivera. Com l’any passat, en arribar 
el març hem baixat a les zones més fèrtils i hem 
tornat a canviar el tancat dues vegades al dia. És 
espectacular veure com de tot l’herbassar que surt 
en camps llaurats fa un any, les herbes de fulla 
ampla queden molt castigades després de la pri-
mera passada. En canvi, les gramínies sembla que 
surtin reforçades.
 Amb el temps, fent aquest maneig espero que 
s’hi vagin establint herbes perennes, de prat, i 
vagin substituint a les anuals. Aquest punt és di-
vertit perquè els experts diuen que en condicions 
mediterrànies els prats permanents no funcio-
nen. Pel dàctil li donen una pluviometria míni-
ma de 700 mil·lilitres/any5. Però a casa meva hi 
ha molt dàctil, amb molta menys pluviometria! 
Com s’explica això? En el llibre d’Allan Savory6, 
el creador de la gestió holística, hi ha un petit pas-
satge on comenta que en les condicions mediter-
rànies (de pluviometria prou irregular), les gra-
mínies perennes són molt sensibles a un maneig 
inadequat del bestiar, però que responen molt bé 
a un maneig acurat. Considera que és molt més 
interessant treballar amb perennes perquè estan 
verdes molts més mesos a l’any i per tant hi ha 
molta més fotosíntesi que no pas amb les anuals. 
Abans el dàctil era poc aparent dins el fenassar, 
però cada cop ho és més, i tinc l’esperança que les 
gleves s’aniran eixamplant fins acabar dominant. 
De moment no m’he plantejat de sembrar herba 
de pastura perquè trobo que l’herba nativa ha de 

En totes les finques on has estat, quines pluviometries hi trobaríem?
De tot. Des de 200 mm/any fins a selves a Hawaii amb 2000 mm/
any. El més bonic de tot és que la pluviometria és diferent, els sòls 
són diferents, però els principis de gestió són els mateixos.

Es pot aplicar el mateix mètode amb bestiar petit (gallines, conills)? 
El mètode és el mateix: has de conèixer la teva pastura i planificar 
el moviment dels animals (que poden estar en gàbies mòbils o dins 
de tancats electrificats) per tal que aprofitin els recursos sense 
provocar sobrepastura. El temps de repòs de la pastura continua 
sent el factor important. En el cas de les gallines o els pollastres, 
que són omnívors, es pot obtenir entre un 25% i un 30% de la seva 
alimentació de l’herba i les cuques que mengen de la pastura. La 
resta se’ls ha de proporcionar en forma de gra. És molt interessant 
de fer pasturar les gallines darrera els herbívors, donant el temps 
suficient entre uns i altres per tal que neixin les larves dels insectes 
que apareixen al fems. D’aquesta manera s’obté proteïna per les 
gallines i es fa una funció de desparasitació de la pastura.
Una altra opció per a finques petites seria la d’allotjar un petit 

Kirk Gadzia, 20 anys escampant les idees de la gestió holística

03

03. En Jaume fixant el 
tancat.
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4. Posteriorment he conegut 
els treballs d’en Collin 

Seis, a Austràlia, que amb 
sembradora de sembra 

directa fa cereal damunt de 
les pastures d’estiu, sembla 
ser que amb bons resultats, 

però no utilitza el bestiar per 
fer-ho.

5. Per a obtenir un rendiment 
mitjà d’uns 30.000-40.000 kg/
ha d’herba verda ( equivalents 
a 6.000-8.000 kg/ha de fenc).

6. Allan Savory. Manejo 
holístico: un nuevo enfoque 
para la toma de decisiones. 

Mundi-Prensa, 1999. 

En Kirk Gadzia en el curs que va donar a l’Empordà. 
Julián Picco - www.agriculturaregenerativa.es.

ser la més ben adaptada a les condicions locals. 
D’altra banda, poden conviure tranquil·lament 
herbes anuals amb perennes. Entre les llegumi-
noses, la veça villosa silvestre sembla que també 
està en alça.

innovar En la parcEl·lació: lEs tanquEs naturals

Ara ja tinc clar que cal emparrar la vinya ben alta 
tant sí com no, per poder-hi passar el ramat per 
sota i deixar-la amb coberta permanent. Aquest 
any hi he passat les ovelles durant el març, abans 
no brotessin els ceps. Va ser un mes de pluja i fins 
i tot va nevar algun cop. Només hi havia herbes 
anuals i en algun lloc, no gaire denses. En més 
d’una ocasió el bestiar va quedar ben enfangat i 
el terra ben aixafat i pastat. Les vaig treure algun 
cop d’allà i les vaig dur a un lloc amb terreny 
més estable i estructurat. Vaig pensar que de la 
manera que havia quedat algun tros, tardaria en 
recuperar-se perquè es veia molt endurit i aixafat. 
La meva sorpresa però, ha estat que l’herba hi ha 
brotat amb la mateixa força que als altres llocs. 
La crosta dura que es va fer no és gaire gruixuda i 
s’ha anat trencant. La terra de sota no es veu gens 
malament i fins i tot en algun punt és sorprenent-
ment flonja. Després, una passada de subsolador 
amb un sol braç en els passadissos ha deixat un 
bon canal perquè les patateres que hi han anat 
puguin aprofundir l’arrel fàcilment quan brotin. 
Així, s’intentarà que l’hort de secà continuï fun-
cionant com fins ara, però només treballant ben 
bé dins el rengle. 
 Com caldrà parcel·lar les feixes en un futur? 
L’ideal seria fer tancats fixos a totes les feixes i 
després anar movent el tancat mòbil a dins, que 
segons les condicions potser podria ser amb ma-
lla elèctrica. De moment he començat a provar 
d’emparrar esbarzers per fer tanques. Pot sem-
blar esbojarrat, però fer-ho amb arços ho veig 
complicat: trasplantar-los és difícil i laboriós i 
si no els cuides molt, no responen gaire bé. Les 
gavarreres són més rústiques però no tant —ni 
de bon tros— com els esbarzers, que es poden 

ramat d’algun veí durant l’època en què l’herba és 
abundant i tornar-lo quan ja ha fet la seva funció 
de millorar el sòl de la finca. Encara que el ramat 
sigui minúscul (tres vedells vaques, cinc ovelles, 
per exemple) se’ls ha de donar espais petits i 
moure’ls molt sovint, deixant suficient temps de 
repòs abans de tornar a una parcel·la que ja ha 
estat pasturada dins la mateixa temporada.

Jaume Brustenga

trasplantar molt fàcilment i propagar-los per es-
tolons. A més, el fruit és molt més interessant, 
almenys pel meu gust. Així i tot, no cal fer les 
tanques monoespecífiques, sinó anar aprofitant 
allò que hi surt pel seu natural.

sEmprE hi ha algun inconvEniEnt...
L’única pega que trobo amb el nou sistema de ma-
neig és que abans, quan anaven pel seu compte, 
a cada tancat hi havia alguna barraca de vinya on 
s’amagaven durant les hores de calor de l’estiu. 
Cap a les 8 del matí ja es retiraven i no sortien 
fins les 8 del vespre. Ara, en el seu petit tancat, 
han d’entomar la soleiada. Més endavant, quan 
potser no sigui necessari un impacte animal tan 
gran perquè la pastura ja hagi evolucionat, em 
plantejaré de fer els tancats una mica més grans i 
que hi hagi arbres distribuïts estratègicament per 
tenir més ombra. Ara hi ha algunes ovelles que 
s’han acostumat a rosegar l’escorça d’alguns ar-
bres, fet que m’ha obligat a prendre precaucions. 
Quan estan en un ambient menys dens, aquest 
problema es dóna menys.

 La gent s’esgarrifa quan els dic que canvio el 
tancat una o dues vegades al dia perquè troben 
que és molta feina. És veritat que ho és, però jo 
els dic: un dilluns de gener, si arribo a casa a les 
8 del vespre, no em posaré pas a desbrossar, oi? 
Però en canvi sí que he d’anar a canviar el tancat. 
Qui desbrossa és el bestiar: jo treballo per elles i 
elles treballen per mi. D’aquesta manera, dedico 
una estoneta cada dia a la meva finca i es va fent 
un treball que d’altra manera no es faria i que, 
a la llarga, s’anirà notant. D’altra banda l’experi-
mentació i l’observació d’allò que va passant és, 
senzillament, apassionant... n

He començat a provar 
d’emparrar esbarzers per 

fer tanques

http://www.agriculturaregenerativa.es

