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Segons John Jeavons, un dels gurus de l’horticul-
tura nord-americana, si volem que el nostre hort 
automantingui la seva fertilitat, hem de cultivar 
pensant no només en el nostre sosteniment sinó 
també en l’alimentació del sòl. Es tracta d’acon-
seguir prou matèria orgànica de manera que el 
compost obtingut a partir d’ella contingui els nu-
trients que els cultius necessiten i també humus 
suficient per alimentar la fauna que manté viu el 
sòl i que permet que aquests nutrients estiguin 
disponibles per a les plantes.

El mètode proposat
Jeavons parla d’una extensió d’uns 300 metres 
quadrats com a suficient per proporcionar la dieta 
completa, bàsicament vegetariana, d’una persona, 
més el material per obtenir el compost que ha de 
garantir la fertilitat futura del terreny. Compara 
aquesta xifra amb els 1500 metres quadrats que 
necessita l’agricultura occidental convencional 
només per procurar l’aliment d’un individu, do-
nades les dietes i les pràctiques agràries a l’ús. 

La gràcia està en repartir els cultius que fem en 
aquesta superfície pensant en una doble collita: 
menjar i matèria orgànica sobrera. Necessitem 
incorporar cultius, no gaire habituals als horts, 
que ens proporcionaran moltes restes per com-
postar. Jeavons anima a provar de cultivar-los a 
petita escala. Si en el nostre hort cultivem bàsi-
cament tomaqueres i enciams, no cal que pen-
sem en autoabastir-nos de compost.

Distribució dels cultius
Per assolir l’objectiu d’alimentar alhora l’home 
i la fertilitat del sòl ens cal destinar (Figura 1):

- Un 60% del terreny a cultius que ens propor-
cionaran calories i també matèria orgànica no 
comestible. Aquests cultius inclouen els cereals, 
lleguminoses i demés grans. Ens proporcionen 
una producció satisfactòria de calories i els ma-
terials rics en carboni necessaris per al compost.

- Un 30% del terreny es destinarà al cultiu de 
tubercles que enriquiran calòricament la nostra 
dieta. En aquesta àrea es tracta d’aconseguir un 
màxim de calories i per això escollirem cultius 
que són molt eficients. 

- Un màxim d’un 10% de vegetals per a l’obtenció 
de vitamines i minerals.

El 30% destinat a l’aport calòric de la dieta
Jeavons parla de dos tipus d’eficiència: l’eficièn-
cia per superfície de cultiu i l’eficiència per pes: 
- Són cultius eficients per superfície aquells que 

permeten obtenir 2.400 calories per dia en una 
àrea d’uns 150 metres quadrats o menys, supo-
sant rendiments mitjans. Les cebes i els porros 
són cultius eficients per superfície (sempre i 
quan en puguem produir dues collites l’any).
- Són cultius eficients per pes aquells que per-
meten obtenir 2.400 calories menjant-ne quatre 
quilos o menys. Són eficients per pes els cigrons 
i les mongetes, per exemple.

Hi ha també cultius que són eficients alhora per 
pes i per superfície. És el cas de les patates, els 
moniatos, els alls, les xirivies i els salsifís. Per 
aquests darrers cultius mirarem de reservar un 
30% de la superfície cultivada.
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És possible que l’hort ens alimenti i de passada generi la pròpia fertilitat, sense 
haver de dependre de fems o compost externs? L’estatunidenc John Jeavons1, 
proposa un mètode per sortir-se’n. En aquest article en destriem les claus bàsiques 
per entendre’l i aplicar-lo.

Alimentar l’home i el sòl
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Figura 1
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01. Vàter sec que 
funciona amb pellofa 

d’espelta. T. S.

02. Pila de compost amb 
restes de l’hort i del vàter 

sec. T. S.

Està clar que no només vivim de calories. 
Necessitem aportar al nostre cos altres elements 
essencials que no obtindrem si només mengem 
alls i patates. Ens caldrà destinar un 10% del ter-
reny a produir els vegetals que enriquiran la nos-
tra dieta. El 60% restant ens servirà per obtenir 
els components que manquen per completar la 
dieta i aportar el gros dels materials que han de 
servir per alimentar el nostre sòl.

Adob verd i compost
El nostre autor proposa un mètode de cultiu molt 
intensiu, que ell anomena Biointensive, en el sentit 
que intenta que el bancals no estiguin mai deso-
cupats i que les plantes es cultivin deixant poca 
distància entre elles. El seu mètode, si fem cas 
de les seves taules de rendiments, permet ma-
ximitzar les collites però no només és intensiu 
en els rendiments sinó també en la demanda de 
feina i, hem de suposar, que en la despesa d’ai-
gua. Treballa la terra amb un sistema de cava-
da en doble profunditat, utilitzant només eines 
manuals. És per aquests dos motius (intensitat 
del cultiu i eines manuals) que no utilitza l’adob 
en verd de la manera habitual. Prefereix dallar i 
compostar en pila el material verd enlloc d’in-
corporar-lo directament al sòl.

Corren molts escrits amb instruccions de com 
fer compost i molts d’ells ens diuen que la seva 
elaboració és fàcil. El que ens diu Steve Solomon2, 
un altre dels gurus de l’horticultura nord-ame-
ricana, és que fer un compost de baixa qualitat 
suficient per acotxar ornamentals o fruiters no 
és difícil. Però produir un compost que efectiva-
ment permeti cultivar vegetals és una activitat 
que demana habilitat i treball dur. És una tasca 
que no es pot simplificar. 

El mètode que utilitza Jeavons és d’aquests que 
demana feina però no és complicat. Aconsella 
preparar la pila d’un cop, més que no pas incor-
porar els materials a mesura que es van obte-
nint. Primer, per tal d’obtenir un bon drenatge, 
cavarem la superfície del lloc on construirem la 
pila fins a una profunditat d’uns 30 centímetres. 
Després, per facilitar l’aireig, dipositarem una 
capa d’uns 8 centímetres de material gruixut i/o 
llenyós, com podrien ser restes de la collita de 
blat de moro o gira-sol, o brancatge menut. 

A partir d’aquí afegirem els materials en el se-
güent ordre (Figura 2):
1. Una capa de sòl fèrtil d’un centímetre de gruix 
que ens assegurarà la presència de microorga-
nismes.
2. Una capa d’uns tres a cinc centímetres de gruix 
de matèria vegetal seca que aportarà carboni.
3. Una capa d’uns tres a cinc centímetres de 
gruix de matèria vegetal verda i/o restes de cuina 
per aportar nitrogen.
Acabarem la pila amb una capa de sòl. Ens caldrà 
regar cada una de les capes per assegurar que 
el material sigui prou humit. La pila ha d’acabar 
fent coma a mínim un metre en totes les dimen-
sions per tal que pugui prendre temperatura.

La matèria vegetal seca l’obtindrem de les res-
tes dels diversos cultius que anirem acumulant 
a l’espera de construir la pila. Bona part d’aquest 
material procedirà dels cultius de les parcel·les 
incloses en el 60%. En aquestes parcel·les cultiva-
rem també les plantes que ens han de donar una 
“collita” de material vegetal verd (adobs verds).

Jeavons no fa servir fems ni preparats per esti-
mular els microorganismes i tomba la pila un 
cop per accelerar el procés de descomposició. 
Aconsella això sí, que el material que incorporem 
a la pila sigui ben divers.

Crítiques a la proposta 
Jeavons manté una finca experimental on fa 
anys que demostra les virtuts del seu mètode3 
però Solomon posa en dubte la seva pretensió 
de sostenibilitat tot dient: “cap hort pot funcionar 
com un sistema tancat que, per ell sol, generi suficient 
matèria orgànica per auto-mantenir-se, sinó és que no 
es deixi passar cap oportunitat per cobrir-lo de cultius i 
cada mica de material orgànic que generi sigui reciclat, 
i això ha d’incloure a la força els fems produïts per les 
persones que se n’alimenten”. Seguint Solomon, es 
podria aconseguir autosuficiència en el compost 
tot i afegint a l’equació la utilització d’un vàter 
sec4. 

Un altre aspecte controvertit és que ja hem vist 
que el mètode de Jeavons demana treball inten-
siu i també aigua. Aquest darrer pot ser un factor 
molt limitant. Què passa en les comarques, en les 
regions, on no hi ha prou aigua per garantir una 
continuïtat en els cultius? Potser podríem trobar 
respostes a la pregunta anterior en la proposta 
que l’australià Darren Doherty va presentar set-
manes enrere en un curs al Prat del Llobregat. En 
parlarem en un proper article. y
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   1. Autor del 
best-seller How to grow 

more vegetables than you 
ever thought possible on 

less land that you can 
imagine. 

2. Autor de diversos 
llibres d’horticultura, el 

darrer dels quals es titula: 
Gardening when it counts.

3. http://www.
bountifulgardens.org/

4. Podeu consultar a 
l’Agrocultura núm. 24 
diverses propostes de 

wàters secs. També 
trobareu l’article a www.

agrocultura.org. En el llibre 
The Humanure handbook. 

A guide to composting 
human manure es tracta 

amb detall la utilització de 
fems humans.
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