
ESTIU 
Butlletí 2 

 
Enguany un nou butlletí de l’hOrt-AsAnA. Les pluges, les 

tempestes, els aiguats han sigut el dia a dia d’aquest final de 
primavera..amb tanta aigua alguns cultius ho han agraït i d’altres 

ho han patit. A les patatates els hi ha anat molt bé; cap a inicis de juny ja hem pogut 
anar collint la varietat més precoç, la Jaerla,  és un 
varietat de patata grogra, de pell fina, boníssima  
fregida. Ara li seguirà la Red Pontiac, que és un 
varietat blanca. I per als més gourmets, hem 
sembrat la patata mora de la Garrotxa que és un 
tresor més de riquesa  fitogenètica de la comarca. 
Per últim, al juliol collirem la Kennebec que la 
servarem per l’hivern.  
 

Setmanalment passem a controlar l’escarbat de la patata, un insecte ratllat que 
posa uns ous taronges a l’anvers de les fulles ,d’on surten unes larves voraces que són 
capaces de menjar-se totes les fulles en un tres i no res deixant la tija seca. ..utilitzem la 
tècnica del “DeDeTe” pel control, també li encanten les albergínies.  
  
 D’altres cultius com el tomàquet, la ceba i els alls han sofert un excès d’humitat, 
proliferant alguns fongs, malgrat i fer tractaments preventius a aquests cultius amb cua 
de cavall i xerigot, hem hagut d’aplicar finalment caldo bordelés, a base de coure. 
 
 

A través de la observació de 
l’organisme agrícola , anem descobrint que 
els fongs que vieun al sòl han pujat a les 
plantes, deixant el seu medi i provocant un 
desequilibis. Aquest fet habitual, no és però 
inevitable. Ens qüestionem doncs, les 
tècniques emprades per tal de millorar en 
properes ocasions el maneig dels cultius en 
qüestió.  
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D’esquerra a dreta: Les varietats, 

Jaerla, Mora i Red Pontiac 

Plantació de ceba de figueres 



Anem collint carbassons, remolatxa, 
ceba tendre, enciams, bledes, patata, i en 
breu arribaran les pastanagues, els 
tomàquets i mongetes. Seguim sembrant 
cultius d’estiu com mongeta, carbassons, 
enciams, remolatxa i pastanaga per poder 
anar eslgaonant així les collites. Mentrestant 
anem preparant el planter de tardor-hivern; 

Enguany elaborem el planter d’algunes 
varietats locals de col, la col Pell de galàpet, 
la col Del trinxat, i el bròculi. 

 
  

Els fruiters s’han aclarit, així donaran 
unes pomes d’una mida mitjana; les primeres 
pomes vindran al juliol i podrem tastar les 
diferents varietats tradicionals de pomeres de 
la Garrotxa i d’altres indrets del Pirineu.  
 
  
 
 
 

L’aplicació del preparat biodinàmic de 
sílice (501) amplifica les forces de la llum i 
ajuda en els processos de maduració. Aquest 
preparat és interessant aplicar-lo varies 
vegades en el cultius un cop han assolit un 
cert grau de creixement.  
 
   
 

 
 

Plantació de pastanaga Rodelika de Can 

Pentinet. Pomeres i tomaqueres. 

Pom de la pomera, amb els fruits aclarits 

Les banyes s’enterren a la primavera 

farcides de cristall de quars mòlt.  



Receptes 
 
TEMPURES DE CARBASSÓ, REMOLATXA I COLRAVE 
 
Ingredients: 
 
1 o 2 ous 
Farina de qualsevol cereal 
Sal 
Oli d’oliva 
Carbassons, remolatxes i colraves 
 
Talleu els carbassons, remolatxes i colraves, en rodantxes, tenint en compte que les de 
remolatxa i colrave no haurien de ser més gruixudes de 2 mm. Després de batre els ous 
afegiu-hi sal al gust. Mulleu les rodantxes a l’ou batut i enfarineu. Fregir de la manera 
habitual. 
 
Els de colrave i carbassó són molt bons fets d’aquesta manera… però la sorpresa és 
que els de remolatxa són espectacularment bons! 
 
LA REMOLATXA I EL COLRAVE 
 
Encara que potser hi ha el costum de consumir la remolatxa cuita, d’aquesta manera 
perd moltes de les seves virtuts, a més es perd nutrients a l’aigua de cocció. 
 
La remolatxa fresca, ratllada és pot barrejar també amb pastanaga ratllada. Afegiu-hi sal 
i oli i potser vinagre o tamari. És un combinació ideal a les amanides. 
 
El colrave, per a molts un gran desconegut, també és menja cru, ratllat o a fines 
rodantxes a les amanides. Afegiu-hi sal i oli i potser un toc de pebre. 


