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“Potser haureu sentit en alguna reunió, jornada o curs, 
o llegit en algun llibre, els principis en què es basa una 
rotació i exemples de rotacions aplicables a un hort eco-
lògic. Doncs bé, ara anem a fer una rotació”. Així vaig 
començar una sessió d’un curs sobre horticultura 
ecològica de muntanya que l’associació L’Era va 
organitzar a Padarniu, a la Ribagorça (Aragó), i 
això també és el que us exposaré aquí: l’exemple i 
el mètode que vam fer servir a Padarniu. Aniré pas 
a pas i, sobre la marxa, quan s’escaigui, faré una 
referència als principis que cal tenir en compte.

Les hortalisses cultivades
Vam començar per fer una llista de les hortalisses 
cultivades als horts de les persones assistents al 
curs i es van mencionar 34 espècies de 12 famílies 
botàniques (taula 1). Aquesta llista coincideix en 
gran part amb la que jo mateix havia confeccio-
nat anteriorment al Berguedà, la Vall d’Aran, el 
Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Són hortalisses 
cultivables en zones de muntanya, entre els 800 i 
els 1400 metres d’altitud, encara que no totes són 
igualment fiables quant a acabar el cicle produc-
tiu si l’any és més fred que de costum.

A partir de la llista de les 34 espècies, cada per-
sona en va proposar vuit i es van escollir per fer 

la rotació les vuit més proposades (taula 1), és a 
dir: pastanaga, tomàquet, patata, ceba, enciam, 
carbassó, porro i bleda. En un hort familiar es 
solen cultivar més de vuit hortalisses, però vam 
posar aquest límit per simplificar la pràctica de 
fer una rotació.

L’alternança: la diversitat en l’espai
Dels passos que hem fet fins aquí en diem “deci-
dir l’alternança”, que no és més que triar les hor-
talisses que es faran a l’hort cada any. S’hauria 
de completar amb la superfície que ocuparà cada 
una. És evident que aquesta no és l’alternança 
d’un hort concret, sinó l’alternança d’un hort 
abstracte consensuada per les persones assis-
tents al curs segons els seus gustos.

De fet, per fer l’alternança cal definir primer l’ob-
jectiu de l’hort. El més corrent és trobar horts 
d’autoconsum o horts comercials, i també horts 
mixtos. En el curs de Padarniu, tots els casos eren 
d’horts familiars d’autoconsum, cosa que orien-
ta, d’entrada, a escollir les hortalisses amb el cri-
teri de les preferències de consum de la família. 
L’elecció podria ser més complexa si es volgués 
tenir en compte el criteri de l’aportació de vita-
mines i minerals de les hortalisses en una dieta 

horta
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Tothom qui s’ha interessat mínimament per a l’horticultura ecològica coneix poc 
o molt els avantatges que ens poden aportar les rotacions. En aquest article us 
proposem de dissenyar-ne una pas a pas, partint dels nostres interessos i avançant 
cap a un disseny que sigui satisfactori i útil. 

Dissenyem una rotació

Famílies Espècies Propostes Famílies Espècies Propostes

Borraginàcies Borratja Lleguminoses Fava 2

Compostes Carxofa 2 Fesol 6

Dent de lleó Pèsol 2

Enciam 9 Quenopodiàcies Bleda 6

Escarola 3 Espinacs 6

Endívia Remolatxa 1

Crucíferes Bròquil Rosàcies Maduixa

Col de cabdell 3 Solanàcies Albergínia

Coliflor 1 Patata 9

Nap Pebrot 4

Ravenet Tomàquet 10

Cucurbitàcies Carbassa 2 Umbel·líferes Api

Carbassó 8 Julivert

Cogombre 2 Pastanaga 11

Gramínies Blat de moro Valerianàcies Valerianela

Liliàcies All 4

Ceba 9

Espàrrec

Porro 8

Taula 1. Espècies d’hortalisses cultivades a La Ribagorça

Padarniu (Ribagorça), maig 2009.
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sòl i l’entorn. D’aquesta manera s’estableix una 
biodiversitat cultivada en el temps.

En la pràctica ens vam adonar que la parcel·la 4 
quedaria buida, ja que entre les hortalisses es-
collides no hi havia cap lleguminosa ni cap cru-
cífera. I en aquell moment vam haver de tornar 
al principi de tot i analitzar, a la llum d’alguns 
criteris, els encerts i els punts febles de la rotació 
que estàvem fent. 

L’objectiu de la rotació
No totes les rotacions segueixen un mateix ob-
jectiu i és convenient definir per què volem fer-ne 
una en el nostre hort per poder dissenyar-la amb 
més criteri. Comentaré alguns dels objectius més 
importants.

Objectiu general: mantenir un funcionament satis-
factori de l’hort. 
Aquest objectiu és l’adequat per a un hort amb 
un equilibri satisfactori entre les seves caracte-
rístiques (fertilitat del sòl, presència de paràsits i 
d’herbes espontànies, ...). Els principals criteris que 
conduiran a assolir l’objectiu general són: escollir 
plantes de famílies botàniques diferents, plantes 
que poden deixar molts residus orgànics, que apor-
tin nutrients, adaptades al clima local i amb cicles 
diversos. El criteri d’escollir espècies de famílies 
botàniques diferents és el més senzill i el més utilit-
zat, tot i que convé complementar-lo amb els altres. 

Objectius concrets: també es donen casos en què 
es vol fer un hort en una terra pobra o cultivada 
anteriorment amb productes químics o que no 
funciona amb un equilibri satisfactori entre les 
seves característiques perquè una o més d’elles 
presenten algun defecte que convé corregir. 
Aleshores, serà convenient definir per a l’hort un 
objectiu concret, almenys durant dos o tres anys. 
Alguns objectius concrets poden ser els següents:
- mantenir o millorar la fertilitat del sòl;
- disminuir la presència de paràsits;
- disminuir la presència d’herbes espontànies.
Molt sovint, la preocupació fonamental de qui 
cultiva un hort és la presència d’insectes o fongs 
paràsits, però cal tenir en compte que el factor 
més important per a aconseguir la sostenibilitat 
de la producció de l’hort ecològic és mantenir o 
millorar la fertilitat del sòl.

En el nostre exemple, es va decidir que seria l’ob-
jectiu general el que orientaria la nostra rotació.

Després d’aquestes consideracions, si s’analitza 
la rotació de l’exemple, es veu el següent:
- Diversitat de famílies: les vuit hortalisses perta-
nyen a sis famílies, cosa que possibilita una bona 
diversificació. Aquest criteri s’ha de complemen-
tar amb els que es citen a continuació.
- Residus de les plantes: patata, tomàquet i car-
bassó són plantes que deixen residus mitjana-
ment abundants.
- Nutrients aportats: no hi ha ni lleguminoses 
(que aporten nitrogen) ni crucíferes (que mobilit-
zen el potassi i altres minerals de les reserves del 
sòl). Per tant, es va decidir d’incloure l’hortalissa 
més proposada d’aquestes dues famílies, el fesol 
(lleguminosa) i la col de cabdell (crucífera).
- Clima local: les hortalisses escollides són tra-
dicionals a zones de muntanya (taula 1), encara 
que en les zones més altes, en anys freds, alguna 
d’aquestes hortalisses, com el tomàquet, no arri-
ba a madurar.

equilibrada. També, es podria considerar de pro-
duir aliments per a animals destinats al consum 
familiar (gallines, pollastres, conilles, ...).
Convé que l’hort ecològic tingui una alternança 
diversificada, ja que així augmenta la biodiversitat 
cultivada en l’espai, disminuint els riscos meteoro-
lògics i sanitaris i permetent organitzar el treball 
d’una manera més homogènia al llarg de l’any. 

La rotació: la diversitat en el temps
Ara sí que entrem a elaborar la rotació, és a dir, 
la successió d’espècies que es cultiven en una 
parcel·la un any rere l’altre.
Es va decidir fer una rotació de quatre anys, 
cultivant cada any totes les vuit hortalisses es-
collides, i considerar-la d’una manera flexible i 
adaptable a les circumstàncies de cada tempora-
da. Per què de quatre anys? Perquè, per raons de 
sanitat vegetal, convé que una espècie no torni a 
ser cultivada en una parcel·la fins passat aquest 
període o més, per tal de tallar el cicle i la presèn-
cia d’alguns insectes i fongs.

Així és que vam dividir l’hort en quatre parcel-
les, segons l’esquema de la figura 1. En aquest 
esquema, com en altres de semblants, s’acostu-
ma a distribuir les hortalisses segons la família 
botànica a què pertanyen, pensant que és un cri-
teri suficient per obtenir una bona rotació. Les 
diverses espècies van desplaçant-se, d’un any al 
següent, segons el gir de les agulles del rellot-
ge. El principi bàsic de la rotació és que, en una 
parcel·la, a una espècie li ha de succeir una altra 
amb característiques diferents, complementà-
ries o contràries, de manera que es compensin 
entre si els efectes dels diversos cultius sobre el 

01. Tomaquera. Una 
solanàcia escollida en la 

rotació d’exemple. 
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Parcel·la 1

Solanàcies
Patata

Tomàquet

Parcel·la 2

Umbel·líferes
Pastanaga
Liliàcies

Ceba
Porro

Parcel·la 4 

Lleguminoses 

Crucíferes

Parcel·la 3

Compostes
Enciam

Quenopodiàcies
Bleda

Cucurbitàcies
Carbassó

Figura 1. Esquema de l’alternativa i la rotació inicial
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- Diversitat de cicles: en zones de muntanya, el perí-
ode útil de vegetació és més curt que en zones bai-
xes i els cicles de cultiu de la major part de les hor-
talisses són més rígids. A la taula 2 es recullen els 
cicles practicats en un hort de Vallcebre (Berguedà) 
per a les deu hortalisses escollides en aquest exem-
ple. Es veu que en aquest hort només es fa un cicle 
a l’any de cada hortalissa, cosa que simplifica la ro-
tació, però en alguns casos sí que es fan sembres 
esglaonades, cosa que permet distribuir millor el 
treball al llarg de l’any i allargar el període de colli-
ta. No són uns cicles inamovibles; hi ha variacions 
possibles, amb sembres i plantacions més precoces 
o més tardanes. Això i, sobretot, l’interval que hi ha 
entre la collita d’una hortalissa i la sembra o planta-
ció de la següent, (entre dos i sis mesos de l’hivern) 
permet trencar sovint el cicle d’algunes herbes es-
pontànies, insectes i fongs.

Així que es va concloure que l’alternança i la 
rotació de l’exemple tindrien deu hortalisses de 
vuit famílies diferents, tal com es veu a l’esque-
ma de la figura 2.

Altres possibilitats
A partir de l’exemple de la figura 2, es poden in-
troduir en cada parcel·la altres hortalisses del gust 
de cada persona o família, intentant mantenir un 
equilibri entre els criteris considerats abans. 
Si es creu convenient es poden introduir adobs verds 
amb lleguminoses, gramínies, crucíferes o altres, 
que sempre tenen un efecte benèfic sobre l’hort. 
L’alternança i la rotació es poden diversificar i en-
riquir encara més amb cultius que no figuren a 
la taula 1: cultius de farratges, cereals i llegumi-
noses de gra, flors ornamentals o plantes aromà-

tiques que, encara que molts són típics del secà, 
també poden tenir un lloc a l’hort.
Altres objectius de les rotacions: a més dels des-
crits abans, pot ser convenient en altres casos 
considerar que l’objectiu de l’hort serà estalviar 
aigua, facilitar la venda, homogeneïtzar el treball 
necessari al llarg de l’any, etc.
També es fa servir com a criteri únic en una rota-
ció el de cultivar una successió de plantes de les 
quals s’aprofiten òrgans diferents. És un criteri 
senzill i pràctic però que només afecta als mi-
nerals que predominen en l’extracció que fan les 
plantes del sòl. 

Conclusió 
Ara, podem ordenar les passes del mètode per ela-
borar una alternança i una rotació:
• Definir els objectius de l’hort .
• Elegir les espècies a cultivar anualment a l’hort 
(alternança).
• Assignar la superfície a cada espècie (alternança).
• Definir l’objectiu de la rotació.
• Triar els criteris per a elegir les espècies (rotació).
• Ordenar-les en el període (rotació).
• Analitzar si les espècies elegides per a l’alternança 
compleixen els criteris de la rotació. Fer els canvis 
convenients.
• Ajustar els cicles si és necessari.

En definitiva, es tracta de mantenir un equilibri 
entre els rendiments que es volen obtenir i la fer-
tilitat de l’hort que cal mantenir. 
Un hort no té perquè ser cada any igual, pot evo-
lucionar, adaptant-se als gustos i a les necessi-
tats de la família. L’alternança ha de ser flexible, 
variable, però mantenint un equilibri dinàmic. 
Aquest equilibri s’estén a la persona o la família 
que cuida l’hort i que es menja la collita. En un 
curs, a Villaler (Alta Ribagorça), quan jo estava 
parlant de l’alternança i de la distribució dels cul-
tius en quatre parcel·les, un home gran em va dir 
que ell no podia fer això, que ell dedicava més de 
la meitat de l’hort a plantar patata perquè li agra-
dava menjar-ne molta i tot l’any. Jo li vaig dir que 
hi havia una solució: no menjar tantes patates. 
Es va posar a riure, i jo també, però aquesta és 
la qüestió: en un hort, cultivem el que mengem i 
mengem el que cultivem. Si la dieta és desequi-
librada o monòtona, l’hort serà poc diversificat i 
la rotació no complirà les seves funcions. És evi-
dent, doncs, que hi ha una interrelació entre la 
dieta i l’alternança. y

02. Mongetera.
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Any Cultius G F M A M J J A S O N D

1
Patata 
Tomàquet 

2
Pastanaga s s
Ceba 
Porro

3
Enciam
Bleda
Carbassó

 4
Col 
Fesol s

sembra (s) o plantació en el terreny definitiu
recol·lecció

Taula 2. Cicle de les hortalisses Vallcebre. Berguedà. 2006

Parcel·la 1

Solanàcies
Patata

Tomàquet

Parcel·la 2

Umbel·líferes
Pastanaga
Liliàcies

Ceba
Porro

Parcel·la 4 

Lleguminoses 
Fesol

Crucíferes
Col de cabdell

Parcel·la 3

Compostes
Enciam

Quenopodiàcies
Bleda

Cucurbitàcies
Carbassó

Figura 2. Esquema de l’alternativa i la rotació final


