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La tardor és temps de 
descomposició; quan es 
sobrepassa l’equinocci 
de tardor els dies 
comencen a ser més 
curts que les nits.  
 
La foscor passa a 
dominar.  
 

La tardor és la 

polaritat de la 

primavera. 

 

 

 

La tardor és també temps de collir ’aquells fruits que  servarem durant l’hivern; 

hem collit les carbasses: la muscat de provença i la cacahuet. Hem collit la 

patata Kennebek. Els treballs al camp comencen a disminuir. 

 
 

 
Sembrat d’adob en verd (fenigrec, veça, sègol) 

Hem sembrat una 

barreja de cereals i 

lleguminoses com 

adob en verd en 

diferents parcel·les de 
la finca. Amb la 
finalitat de tenir cobert 
el sòl durant l’hivern, 
de deixar reposar la 
terra i d’incorporar-los 
com adob vegetal a 
inicis de primavera. 

A inicis d’aquesta estació l’hort és molt generós, en oposició a la primavera. 
A finals d’estiu i inicis de tardor hi trobem gran diversitat de cultius al 
camp; encara anem collint les hortalisses de fruti com tomàquets, 
carbassons, albergínies, mongetes i pebrots i tot just arriben alguns típics de 
tardor com el brocoli, els porros, les carbasses, l’apirave, els espinacs. 
 

 
Camp de bròquils 
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És ara quan sembrem els alls per a gaudir d’all tendres a la primavera, així 
com les faves. Les últimes platacions de bròquils i broculis han sigut a 
inicis d’estació, tot esperant que ens arribin a finals d’hivern. 
 
Les gelades de finals d’octubre han sigut fulminants per les pebroteres, les 
albergínies i els carbassons, els fruits dels quan han quedat ben escaldats. 
  
Fem ús de mantes tèrmiques per a protegir els enciams i espinacs  i 
accelerar una mica el seu creixement. 
 
Amb la dismunució de feina al camp podem fer una avaluació i 
retrospectiva de com ha anat l’estiu i quins aspectes a tenir en compte i 
millorar. 
Aquest ha sigut un estiu molt sec; i ho hem patit força. La bassa de reg de 
30.000 l de capacitat no es carregava prou, el pou de la finca cada vegada 
donava menys aigua ja que el ritme d’extracció d’aigua del pou era superior 
al seu ritme de recuperació.. La riera de Joanetes va quedar ben seca ja a 
finals de juliol. Alguns cultius com les patates tardanes (kennebek) van patir 
aquesta sequera, tot i regant amb el goteig, i la seva producció ha sigut 
inferior a l’esperada, De cara a properes temporades hem de trobar 
estratègies per a ser més eficients en l’ús de l’aigua. 
 
Per contrapartida, aquest estiu sec ha afavorit a les tomaqueres, que no 
s’han gamat (podrició produida per un fong, mildium) i han produit durnat 
força temps. Les varietats culivades i apreciades per molts de vosaltres han 
estat cor de bou, pometa i feo de Navarra. Tots ells són varietat de tomàquet 
tradicionals, no híbrids, amb motla carn i pell fina.  
 
 
 
 
 

 
El projecte social elmonetstu es basa en una relació directa entre 
consumidor i productor. El cosumidor, consumint periòdicament la 
cistella tancada, recolça la pagesia al seu territori i coneix la realitat de 
l’agricultor. Amb el temps s’estableix una relació de confiança que pot 
permetre nous models de participació i gestió com les AMAP  
http://elmonetstu.wordpress.com/que-fem/elmonetstu/ 
 
El passat 28 d’cotubre vem celebrar la IIIª Jornada de portes obertes a 
l’hOrt-AsAnA. A travès d’aquestes jornades els consumdors podeu 
coneixer de prop la realitat dels cultius de la cistella, el treball que hi ha al 
darrera i gaudir plegats d’una jornadeta al camp tot tastant bons aliments de 
l’hort. A l’hOrt-AsAnA sou sempre benvinguts,  tant si és per donar un 
tomb, o xerrar amb nosaltres o donar-nos un cop de mà!! 
 

 
IIIª Jornada de portes obertes 
 


